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ALASKA ELECTRICAL PENSION FUND, ve diğerleri,
		

Davacılar,

Emsal Dava No. 14-cv-7126 (JMF)

v.
BANK OF AMERICA, N.A., ve diğerleri,
		

Davalılar.

GRUP DAVASINDA ÖNERİLEN İLAVE UZLAŞMAYA DAİR BİLDİRİM

V0651 v.03 07.23.2018

1 Ocak 2006 ve 31 Ocak 2014 Arasında ISDAfix Entstrümanları ile İşlem Yaptıysanız Yeni ve İlave Grup
Davası Uzlaşmasından Etkileniyor Olabilirsiniz.
Uzlaşmanın amaçları bakımından 1"ISDAfix Enstrümanı" (i) her türlü swap'lar, swap spread'leri, swap futures'ler,
varyans swap'ları, volatilite swap'ları, range accrual swap'lar, sabit vadeli swap'lar, sabit vadeli swap opsiyonları, dijital
opsiyonlar, nakit ile kapatılan swaption'lar, aynen kapatılan swaption'lar, swapnote futures, nakit ile kapatılan swap
futures, steepener'lar, flattener'lar, inverse floater'lar, snowball'lar, faiz oranı ile bağlantılı yapılandırılan senetler ile
dijital ve USD olarak düzenlenmiş veya USD faiz oranları ile ilgili olduğunda çağrılabilir vadeli tahakkuk senetleri
dahil her türlü faiz oranı türevi, ve (ii) USD ISDAfix Benchmark Oranlarını referans gösteren enstrüman, ürün veya
işlemler ile USD ISDAfix Benchmark Oranlarının belirlenmesi veya hesaplanması ile ilgili enstrüman, ürün veya
işlemler dahil herhangi bir şekilde herhangi bir USD ISDAfix Benchmark Oranı ile ilgili olan herhangi bir finansal
enstrüman, ürün veya işlem anlamına gelir.
Bu Bildirimi federal bir mahkeme izin vermiştir. Bu, bir avukatın isteği değildir.
•

Bildirim Davalıların Sherman Kanununun 1. Bölümü, 15. U.S.C. § 1'e aykırı olarak ISDAfix Enstrümanları
piyasasını etkileyen rekabete aykırı eylemler ile iştigal ettiklerinin iddia edildiği dava ile ilgilidir. Davada
ayrıca belirli Davalıların örfi hukuka göre haksız olarak zenginleştikleri ve belirli Davalıların rekabete aykırı
davranışları ile ISDA Master Sözleşmelerini ihlal ettikleri iddia edilmektedir. Dava bazı ISDAfix Enstrümanları
ile işlem yapmış Kişiler tarafından ve onlar adına açılmıştır. Davalılar yanlış herhangi bir şey yaptıklarını inkar
etmektedirler.

•

Birleşik olarak toplan 408,5 milyon $'ı geri alan daha önceki uzlaşmalar belirli davalılar ile ulaşılmış ve bu
uzlaşmalar Mahkeme tarafından nihai olarak onaylanmıştır (“Onaylanan Uzlaşmalar”). Onaylanan Uzlaşmalara
davalılar Bank of America, N.A.; Barclays Bank PLC and Barclays Capital Inc.; Citigroup Inc.; Credit Suisse
AG, New York Branch; Deutsche Bank AG; The Goldman Sachs Group, Inc.; HSBC Bank USA, N.A.; JPMorgan
Chase & Co.; Royal Bank of Scotland PLC; ve UBS AG. ile varılmıştır.

•

Bu Bildirim sizi yeni ve ilave önerilen uzlaşmayı (“Önerilen Uzlaşma” veya “Uzlaşma”) haber vermek içindir.
Önerilen Uzlaşmaya Davalılar BNP Paribas (Davada “B.N.P. Paribas SA” olarak adlandırılmaktadır); ICAP
Capital Markets LLC (şimdi Intercapital Capital Markets LLC olarak bilinmektedir); Morgan Stanley & Co.
LLC; Nomura Securities International, Inc.; ve Wells Fargo Bank, N.A. (topluca, “Yeni Uzlaşan Davalılar”) ile
ulaşılmıştır.

•

Yeni Uzlaşan Davalılar toplan 96 milyon $ (“Uzlaşma Fonu”) ödemeyi kabul etmişlerdir. Uzlaşma Grubu
Üyelerine herhangi bir para ödenmeden önce Mahkeme Uzlaşmanın onaylanıp onaylanmayacağı hususunda bir
duruşma yapacaktır. Bu Uzlaşmanın Mahkeme tarafından onayı, Yeni Uzlaşan Davalılar aleyhindeki ilgili tüm
talepleri çözüme kavuşturacak. Yeni Uzlaşan her bir Davalının Uzlaşma Fonuna katkısı aşağıda ayrıntılı olarak
verilmiştir.

•

Grup Davacılar ve Yeni Uzlaşan Davalılar Grup Davacılar Yeni Uzlaşan Davalılar aleyhinde dava kazanmış
olsalardı ne kadar paranın kazanılabileceği hususunda anlaşamamaktadırlar.

•

Hareket edip etmeyeceğinize göre yasal haklarınız etkilenecek. Lütfen bu Bildirimin tamamını dikkatlice
okuyun.

•

Bu davaya bakmakla görevli Mahkeme bu yeni ve ilave Önerilen Uzlaşmayı onaylayıp onaylamayacağına
karar vermek zorunda. Eğer Mahkeme Uzlaşmayı onaylarsa ve temyiz olursa ödemeler temyizler çözüme
ulaştırıldıktan sonra yapılacak.

Mahkeme sizi ve Uzlaşma Grubunu temsil etmek üzere aşağıda belirtilen avukatları Birincil Avukat olarak atadı:
Daniel L. Brockett
Quinn Emanuel Urquhart
& Sullivan, LLP
51 Madison Avenue, 22nd Floor
New York, NY 10010

David W. Mitchell
Robbins Geller Rudman
& Dowd, LLP
655 West Broadway, Suite 1900
San Diego, CA 92101

Christopher M. Burke
Scott+Scott
Attorneys at Law LLP
600 West Broadway, Suite 3300
San Diego, CA 92101

Bu Grup Davasında Önerilen İlave Uzlaşma Bildiriminde (“Bildirim”) hemen tanımlanmamış olan büyük harf ile başlayan tüm terimler
kendilerine wwww.ISDAfixAntitrustSettlement.com adresinde bulunan Uzlaşma Hükmü ve Anlaşmasında (“Uzlaşma Anlaşması”) verilen
anlamlara gelmektedir.
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Daha fazla bilgi için, 1-844-789-6862 (A.B.D.), veya +1-503-597-5526 (Uluslararası)
numaralarını arayın veya www.ISDAfixAntitrustSettlement.com adresini ziyaret edin.
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BU UZLAŞMADAKİ HAKLARINIZ VE SEÇENEKLERİNİZ
BİR TALEP FORMU
GÖNDERMEK
23 Aralık 2018'e kadar

Önceki Onaylanmış Uzlaşmalar ile bağlantılı olarak zamanında ve geçerli bir
talep formunu göndermediyseniz Uzlaşma Fonundaki payınızı almanın tek yolu
bu tarihe kadar bir Talep Formu göndermektir.

KENDİNİZİ HARİÇ
TUTMAK
13 Ekim 2018'e kadar

Hiçbir ödeme almamak. Bu davadaki hukuki talepler hakkında Yeni Uzlaşan
Davalılara karşı bir başka davanın bir parçası olmanıza olanak tanıyan tek seçenek
budur.

YORUM VEYA İTİRAZ
13 Ekim 2018'e kadar

Yeni Uzlaşmayı neden beğendiğiniz veya beğenmediğiniz hakkında Mahkemeye
yazmak.

DURUŞMAYA GİTMEK
8 Kasım 2018'de

Yeni Uzlaşmanın adilliği hakkında Mahkemede konuşmayı talep etmek.
Daha önceki Onaylanmış Uzlaşmalar ile bağlantılı olarak zamanında ve geçerli bir
talep formunu zaten göndermişseniz o talep formu hem Onaylanmış Uzlaşmalara
hem de bu yeni, Önerilen Uzlaşmaya uygulanacaktır. Böylelikle, Uzlaşma
Fonundaki payınızı alacaksınız.

BİRŞEY YAPMAMAK

V0653 v.03 07.23.2018

Daha önceki Onaylanmış Uzlaşmalar ile bağlantılı olarak zamanında ve geçerli bir
talep formu göndermediyseniz bu yeni, Önerilen Uzlaşma ile bağlantılı hiçbir şey
yapmamak hiçbir ödeme almayacağınız ve sonsuza dek Yeni Uzlaşan Davalılara
karşı bu davadaki hukuki talepler hakkında bir başka davanın bir parçası olma
hakkınızdan vaz geçeceksiniz.

Daha fazla bilgi için, 1-844-789-6862 (A.B.D.), veya +1-503-597-5526 (Uluslararası)
numaralarını arayın veya www.ISDAfixAntitrustSettlement.com adresini ziyaret edin.
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TEMEL BİLGİLER

1.

Bu Bildirimi niçin aldım?

Bu Bildirimi alıyorsunuz çünkü istediniz veya çünkü kayıtlar bu Davada Uzlaşma Grubunun bir üyesi olabileceğinizi
çünkü 1 Ocak 2006 ile 31 Ocak 2014 tarihleri arasında uygun nitelikte bir ISDAfix Enstrümanının tarafı olmuş,
üzerinden ödemeler almış veya yapmış, üzerinde uzlaşmış, feshetmiş, işleme tabi tutmuş olabilirsiniz. “ISDAfix
Enstrümanı” terimi bu Bildirimin 1. sayfasında tanımlanmaktadır.
Bu dava hakkında Mahkeme Önerilen Uzlaşmayı onaylayıp onaylamamaya karar vermeden önce bu davayı bilme ve
yasal haklarınızı ve seçeneklerinizi bilme hakkınız var. Mahkeme Uzlaşmayı onaylarda ve herhangi bir itiraz veya
temyiz çözüme ulaştırıldıktan sonra Mahkeme tarafından atanan bir alacak yöneticisi Uzlaşmanın olanak sağladığı
ödemeleri yapacak. Bu Bildirim davacı, Önerilen Uzlaşmayı, yasal haklarınızı, hangi menfaatlerin söz konusu
olduğunu, kimin bunlara hakkı olduğunu ve bunların nasıl elde edileceğini açıklamaktadır.
Bu Bildirimi aldıysanız ama kapsamındaki uygun işlemler (aşağıda açıklandığı gibi) nihai hak sahibi/sahipleri
hesabına yapılmışsa lütfen bu Bildirimi ve eşlik eden belgeleri nihai hak sahibine/sahiplerine gönderin veya nihai
hak sahibinin/sahiplerinin isimlerini ve adreslerinin listesini onların gönderebilmesi için Talep Yöneticisine verin.
Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Talep Yöneticisi ile iletişime geçin.

2.

Bu dava ne hakkında?

Dava, Yeni Uzlaşan Davalılar da dahil Davalıların Sherman Kanunu Bölüm 1, 15 U.S.C. § 1'e aykırı olarak ISDAfix
Enstrümanları piyasasını etkileyen rekabete aykırı eylemlerle iştigal ettiklerini iddia etmektedir. Dava ayrıca bazı Yeni
Uzlaşan Davalılar dahil belirli Davalıların örfi hukuka göre haksız olarak zenginleştiklerini ve rekabete aykırı eylemler
ile ISDA Master Anlaşmalarını ihlal ettiklerini de iddia etmektedir. Dava ISDAfix Enstrümanları ile işlem yapan belirli
Kişiler tarafından ve hesabına açılmıştır. Tüm Davalılar yanlış herhangi bir şey yaptıklarını inkar etmektedirler.
Davaya bakan Mahkeme New York Güney Bölgesi Birleşik Devletler Bölge Mahkemesidir. Davanın adı, Alaska
Electrical Pension Fund, ve diğerleri - Bank of America, N.A., ve diğerleri, 14-cv-7126 (JMF).
Bu davayı takip eden tüzel kişiler, Alaska Electrical Pension Fund; Erste Abwicklungsanstalt; Genesee County
Employees’ Retirement System; Pennsylvania Turnpike Commission; Portigon AG; City of New Britain,
Connecticut; County of Montgomery, Pennsylvania; ve County of Washington, Pennsylvania “Grup Davacılar”
olarak adlandırılmaktadır.
Grup Davacılar diğer şeylerin yanında Yeni Uzlaşan Davalılar dahil Davalıların faiz oranı türevleri piyasasında
kullanılan global bir benchmark referans oranı olan USD “ISDAfix”i manipüle etmek üzere muvazaa içine
girdiklerini iddia etmektedirler. Grup Davacılar Davalıların faiz oranı türevlerine hakim konumda olan 14 bankanın
yanında Grup Dönemi boyunca ISDAfix-ayarlama sürecini yönetmiş olan interdealer aracı ICAP'ı içerdiğini iddia
etmektedirler. Genel olarak Grup Davacılar Davalıların kendi türev pozisyonları üzerinden supra rekabetçi karlar
sağlamak için ISDAfix oranlarında hile yaptıklarını iddia ediyorlar.
Grup Davacılar Grup Dönemi boyunca ISDAfix oranlarının günlük olarak çeşitli para birimlerinde ve vadelerde Yeni
Uzlaşan Davalı ICAP tarafından yönetilen iki adımlı süreç aracılığıyla ayarlanıp yayınlandığını iddia etmektedirler.
Grup Davacılara göre oranlar standart fixed-for-floating faiz oranı swapının sabit ayağı için cari piyasa ortası yani
günün spesifik bir saatinde oranı temsil etmek üzere tasarlanmıştı. Önce, saat öğleden önce 11:00'de başlayarak,
ICAP o saatte USD faiz oranı swaplarının ortalama işlen oranına dair ICAP'ın tahminini yansıtmak üzere tasarlanmış
“referans oranları” hesapladı. İkinci olarak, ICAP referans oranları davalı bankalara dağıttı, onları gerçek teklif/arz
spreadlerine göre gruplara ayırdı, ve daha sonra yayınlanan ISDAfix oranlarını yanıtlamak için yanıtları kullandı.
Grup Davacılar ayrıca Yeni Uzlaşan Davalılar dahil Davalıların Uzlaşma Grubu Dönemi boyunca bu USD ISDAfix
oran ayarlama sürecinin her iki adımını manipüle ettiklerini iddia etmektedir. Grup Davacılar Davalıların önce
referans oranı etkilemek amacıyla işlemler yaptıklarını ve daha sonra gerçek, ilgili oranlarını göndermeme anlaşmaları
üzerine hareket ettiklerini ve gerçek teklif/arz oranlarına uyup uymamasına bakmaksızın ICAP'ın referans oranını
kabul ettiklerini iddia etmektedir. Grup Davacılar ayrıca banka Davalıların nihai olarak aynı gönderileri neredeyse
her gün birden çok yıldır yaptıklarını ki bunun istatiksel olarak imkansız olduğunu da iddia etmektedirler.
Sonuç olarak Yeni Uzlaşan Davalıların iddia edilen kötü niyetli davranışı sonucu Grup Davacılar Yeni Uzlaşan
Davalıların kendilerine (ve diğerlerine) zarar verdiklerini iddia etmektedirler. Örneğin, sınırlama olmadan ISDAfix
oranlarına bağlı ödemeleri olan işlemlerin ISDAfix oranları suni düzeylerde ayarlanmışsa etkilenmiş olacaklarını
iddia ediyorlar. Ve diğer işlemlerin (ör., swaplar) manipülasyonun bu enstrümanların fiyatı üzerindeki etkisinden
etkileneceğini iddia ediyorlar.
Yukarıda bahsedildiği gibi, Yeni Uzlaşan Davalılar herhangi bir kötü niyetli davranışı inkar ediyorlar.
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Daha fazla bilgi için, 1-844-789-6862 (A.B.D.), veya +1-503-597-5526 (Uluslararası)
numaralarını arayın veya www.ISDAfixAntitrustSettlement.com adresini ziyaret edin.
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3.

Bu niçin bir grup davası?

Grup davası, bir kaç temsili davacının kendileri adına ve davalılara karşı benzer talepleri olan benzer durumdaki
diğer kişiler (yani, grup) adına hak talebinde bulunduğu bir davadır. Davacılar, Mahkeme ve grubu temsil etmek
üzere atanan avukat, hepsi de tüm grup üyelerinin çıkarlarının yeterli bir şekilde temsil edilmesini güvence altına
almaktan sorumlu.
En önemlisi, grup üyeleri Mahkeme tarafından atanan avukatın ücretlerinden veya dava masraflarından bireysel
olarak sorumlu değil. Grup davasında avukatın ücreti ve dava masrafları tipik olarak uzlaşma fonundan (veya
Mahkeme hüküm tutarı) ödenir ve Mahkeme tarafından onaylanmalıdır. Hiçbir alacak elde edilmemişse avukatlar
ücret almazlar.
Bir grup davacı Yeni Uzlaşan Davalılar ile Önerilen Uzlaşma gibi bir uzlaşmaya girdiklerinde Mahkeme grubun
üyelerine uzlaşmaya dair bildirim yapılmasını ve duruşmaya katılma fırsatı verilmesini şart kılacaktır. Mahkeme
daha sonra diğer şeylerin yanında uzlaşmanın grubun üyeleri için adil, makul ve yeterli olup olmadığını belirlemek
üzere bir duruşma yapar.

4.

Niçin bir Uzlaşma var?

Mahkeme Grup Davacılar veya Yeni Uzlaşan Davalılar lehine bir karar vermedi. Grup Davacılar ve Grup
Avukatı bu davada söz konusu olan talepler ile ilgili olguları ve kanunu ve Yeni Uzlaşan Davalıların potansiyel
savunmalarını kapsamlı bir şekilde soruşturdu. Bu soruşturmanın sonucunda Grup Davacılar yargılamada hatırı sayılır
tazminat alacaklarına inanmaktadır. Yeni Uzlaşan Davalılar Grup Davacıların talebinin asılsız olduğuna inanmaktadır ve
taleplerin ya yargılamadan önce, yargılama sırasında veya temyiz üzerine reddedileceğine inanmaktadır. Yeni Uzlaşan
Davalılar yargılama mahkemesinin veya temyiz mahkemesinin Grup Davacıların bir grup davası olarak dava açmalarına
engel olacağına inanmaktadırlar. Yeni Uzlaşan Davalılar Grup Davacılarının Uzlaşma Grubunun herhangi bir zararını
kanıtlayabileceklerine inanmamaktadırlar ki böyle bir durumda Uzlaşma Grubu hiçbir şey alamaz.
Uyuşmazlığa konu olan hususlardan hiçbiri üzerinde Yeni Uzlaşan Davalılar aleyhindeki talepler bakımından bir
karar verilmemiştir. Tersine, uzun, ayrıntılı ve yüz yüze müzakerelere giriştikten sonra Grup Davacılar ve Yeni
Uzlaşan Davalılar davayı sulh olarak sona erdirmeye karar vermişlerdir. Yeni Uzlaşan Davalılar davayı sona erdirmek
için toplam 96 milyon $ (“Uzlaşma Fonu”) ödemeyi kabul etmişlerdir. Eğer Önerilen bu Uzlaşma onaylanırsa her iki
taraf yargılamadan önce ve sonra veya temyizde olumsuz sonuçların maliyet ve riskinden kaçınmış olacak ve geçerli
Talep Formu gönderen Uzlaşma Grubu Üyeleri tazminat alacak. Grup Davacılar ve Grup Avukatları Uzlaşmanın
tüm Uzlaşma Grubu Üyeleri için en iyisi olduğunu düşünmektedir.
UZLAŞMAYA KİMLER KATILABİLİR?

5.

Uzlaşmanın bir parçası olduğumu nasıl öğrenebilirim?

Uzlaşma Grubu aşağıdakilerden oluşmaktadır:
Uzlaşma Grubu Dönemi boyunca bir ISDAfix Enstrümanına taraf olmuş, üzerinden ödemeler almış veya
yapmış, üzerinde uzlaşmış, feshetmiş, işlem yapmış veya hamili olmuş tüm kişi veya kuruluşlar. Uzlaşma
Grubundan Davalılar ve çalışanları, bağlı kuruluşları, ana kuruluşları, iştirakleri ve eğer varsa Değiştirilmiş
Şikayette adı geçsin veya geçmesin birlikte eylemde bulundukları kişiler, ve Birleşik Devletler Hükümeti
ve İbra Edilen Davalı Tarafların tamamı hariçtir, ancak Yatırım Araçları Uzlaşma Grubu tanımından
çıkarılmayacaktır.
Uzlaşma Grubu Dönemi 1 Ocak 2006'dan 31 Ocak 2014'e kadardır. Bu Bildirimi aldıysanız ama uygun işlemler nihai
hak sahibi/sahipleri hesabına yapılmışsa lütfen bu Bildirimi ve eşlik eden belgeleri nihai hak sahibine/sahiplerine
gönderin veya nihai hak sahibinin/sahiplerinin isimlerini ve adreslerinin listesini onların gönderebilmesi için Talep
Yöneticisine verin. Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Talep Yöneticisi ile iletişime geçin.
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6.

Hangi ISDAfix Enstrümanları Uzlaşmanın kapsamında?

Uzlaşma, USD ISDAfix enstrümanları ile ilgilidir ve bu Uzlaşma bakımından, sınırlı olmamak kaydıyla
aşağıdakileri içermektedir:
•

USD olarak düzenlenmiş veya USD faiz oranları ile ilgili aşağıdakilerden herhangi birisi: swap'lar,
swap spread'leri, swap futures, varyans swap'ları, volatilite swap'ları, range accrual swap'lar, sabit
vadeli swap'lar, sabit vadeli swap opsiyonları, dijital opsiyonlar, nakit ile kapatılan swaption'lar, aynen
kapatılan swaption'lar, swapnote futures, nakit ile kapatılan swap futures, steepener'lar, flattener'lar,
inverse floater'lar, snowball'lar, faiz oranı ile bağlantılı yapılandırılan senetler ile dijital ve USD olarak
düzenlenmiş veya USD faiz oranları ile ilgili olduğunda çağrılabilir vadeli tahakkuk senetleri dahil her
türlü faiz oranı türevi.

•

USD ISDAfix Benchmark Oranlarını referans gösteren enstrüman, ürün veya işlemler ile USD ISDAfix
Benchmark Oranlarının belirlenmesi veya hesaplanması ile ilgili enstrüman, ürün veya işlemler dahil
herhangi bir şekilde herhangi bir USD ISDAfix Benchmark Oranı ile ilgili olan herhangi bir başka
finansal enstrüman, ürün veya işlem anlamına gelir.

ISDAfix Benchmark Oranlar her türlü USD ISDAfix oranları ve USD ISDAfix spreadleri dahil USD ISDfix'in
her türlü tenörü ve USD ISDfix gönderme sürecinin bir parçası olarak dağıtılan her türlü “referans oran” olarak
tanımlanmaktadır.

7.

Uzlaşma Grubuna dahil olmanın istisnaları var mı?

Evet. Aşağıdakilerden iseniz Uzlaşma Grubuna dahil değilsiniz: bir Davalı, bir Davalının çalışanları, bağlı şirketleri,
ana şirketleri, iştirakleri, veya Yeni Uzlaşan bir Davalının geçmişte veya şimdi doğrudan veya olaylı ana şirketi
(holding şirketler dahil), iştiraki, bağlı şirketi, ortağı (hepsi de 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu
uyarınca çıkarılmış olan SEC Kural 12b-2'de tanımlandığı şekilde), bölümü, ortak girişimi, selefi, halefi, alıcısı,
vekili, avukatı, yasal veya diğer temsilcisi, sigortacısı (reinsurere ve co-insurerlar dahil), temlik ettiği, temlik alanı
veya şimdiki ve eski çalışanı, görevlisi veya müdürü. Ayrıca kanun tarafından başka türlü hariç tutulması zorunlu
kılınan herhangi bir Kişi de hariçtir.
Ancak “Yatırım Araçları” Uzlaşma Grubunun dışında değildir. Uzlaşmanın amaçları bakımından Yatırım Aracı
aşağıdakiler dahil ama bunlar ile sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir yatırım şirketi veya havuz yatırım fonu
anlamına gelir: (i) bir Davalının doğrudan veya dolaylı yatırımının olduğu veya olabileceği veyahut bağlı şirketlerinin
yatırım danışmanı olarak hareket edebileceği ama Davalının veya bağlı şirketlerinin çoğunluk sahibi olmadığı veya
haklarının çoğunluğunu elinde bulundurduğu karşılıklı fon aileleri, borsada işlem gören fonlar, fonların fonu ve
hedge fonlar; ve (ii) bir Davalının veya bağlı şirketlerinin yatırım danışmanı olarak hareket ettikleri veya başka türlü
güvene dayalı bir ilişki içinde olduğu herhangi bir Çalışan Yardım Planı.

8.

Uzlaşma Grubuna dahil olup olmadığımdan hala emin değilsem ne yapmalıyım?

Uzlaşma Grubuna dahil olup olmadığınızdan hala emin değilseniz ücretsiz yardım talep edebilirsiniz. Daha fazla bilgi
için 1-844-789-6862 (ABD), veya +1-503-597-5526 (Uluslararası) arayabilir veya www.ISDAfixAntitrustSettlement.
com adresini ziyaret edebilirsiniz.
UZLAŞMANIN FAYDALARI

9.

Uzlaşma ne sağlıyor?

Yeni Uzlaşan Davalılar Uzlaşma Grubuna topluca 96 milyon $ ödeyecekler. 96 milyon $'lık Uzlaşma Fonu artı
işlemiş faiz ve eksi çergiler, Uzlaşma Grubuna bildirim yapılmasına ilişkin masraflar, talep yönetimi ve Mahkeme
tarafından hükmedilen avukatlık ücretleri, masrafları ve Grup Davacılara teşvik tutarları (“Net Uzlaşma Fonu”)
Onaylanmış Uzlaşmalar için zamanında ve geçerli bir talep formunu göndermiş olan (ve bu Önerilen Uzlaşmadan
çıkmayan) veya bu Uzlaşma için zamanında ve geçerli bir Talep Formu gönderen tüm Uzlaşma Grubu Üyeleri
arasında paylaştırılacaktır. Nasıl ödeme alınacağı hakkında lütfen aşağıdaki 11 ve 12. Sorulara bakınız.
Yeni Uzlaşan Davalılar Uzlaşma Fonuna aşağıdaki şekilde katkıda bulunmayı kabul etmişlerdir: BNP Paribas,
$33,500,000; ICAP Capital Markets LLC, $11,500,000; Morgan Stanley & Co. LLC, $33,500,000; Nomura Securities
International, Inc., $8,750,000; Wells Fargo Bank, N.A., $8,750,000. Fesih veya indirim hakları dahil belirli haklar bu
katkılara orantılı olarak belirlenmiştir. Tam ayrıntılar için lütfen Uzlaşma Anlaşmasına bakınız.
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10. Uzlaşma Tutarı azaltılabilir mi veya Uzlaşma feshedilebilir mi?
Belirli koşullar altında, Yeni Uzlaşan Davalılardan bir veya daha fazlasının Uzlaşma Tutarında değişiklik yapılmasını
veya Uzlaşmanın feshedilmesini talep etme hakkı vardır. Uzlaşma Tutarında indirim talep etmek veya Uzlaşmayı
feshetme hakkı Yeni Uzlaşan Davalılar ile yapılmış olan Uzlaşma Anlaşmasının 10. Paragrafında açıklanmıştır.
Yeni Uzlaşan bir Davalı toplan Hariç Bırakılma Taleplerinin Uzlaşma Grubu Dönemindeki Uzlaşma kapsamında
tazminata hak sahibi olacak işlemlerin önemli bir kısmını temsil ettiğini ve bu hariç bırakılma/ların Uzlaşmanın
değerini o Yeni Uzlaşan Davalı için önemli derecede azaltacağını, durumu müştereken seçilen bir arabulucuya
sunma seçeneği olduğunu iddia edebilir. Arabulucunun Uzlaşma Tutarında biraz indirim yapılmasını uygun bulması
halinde Uzlaşma Tutarı azaltılabilir.
Yeni Uzlaşan bir Davalı alternatif olarak arabulucuya fesih başvurusunda bulunarak Uzlaşmayı feshetmeye de
çalışabilir. Böyle bir başvuru üzerine arabulucu yukarıda açıklanan indirim yolunun Uzlaşmanın Yeni Uzlaşan
Davalının esaslı menfaatini korumak için yeterli olup olmadığını belirleyecektir. Uzlaşma feshedilirse Taraflar
Uzlaşma Anlaşmasını imzaladıkları gündeki kendi durumlarına geri dönerler.
Eğer Yeni Uzlaşan Davalılardan hiçbiri Uzlaşma Anlaşmasının 10. Paragrafına başvurmazsa tüm Uzlaşma Fonları
geriye döndürülemezdir.

11. Ödeme alacak mıyım?
Uzlaşma Grubunun bir üyesiyseniz ve Uzlaşma Grubundan çıkmadıysanız bu ilave Uzlaşmadan payınıza düşen
parayı almak için Talep Formu gönderme hakkınız var.
•

Onaylanmış Uzlaşmalar için zamanında ve geçerli bir talep formunu göndermişseniz başka herhangi bir
işlem yapmanıza gerek yoktur. O talep formu bu Önerilen Uzlaşma ile ilgili 96 milyon $'lık Uzlaşma Fonu
bakımından talep yapmak için de kullanılacaktır (bu Önerilen Uzlaşmadan çıkmazsanız) Onaylanmış
Uzlaşmalar ile bağlantılı olarak zamanında ve geçerli bir talep formunu gönderip göndermediğinizden emin
değilseniz lütfen Talep Yöneticisi ile iletişime geçin.

•

Onaylanmış Uzlaşmalar için zamanında, geçerli bir talep formu göndermediyseniz herhangi bir ödeme
almak için harekete geçmelisiniz.

96 milyon $'lık Uzlaşma Fonundan alacağınızın tutarı Mahkeme tarafından başlangıçta onaylanmış olan Dağıtım
Planına göre belirlenecektir. Mahkemenin önceki Onaylanmış Uzlaşmalar ile bağlantılı olarak kesin onayını vermiş
olduğu plan ile esasen aynıdır. Baş Avukat hem Onaylanmış Uzlaşmalar hem de Önerilen Uzlaşmayı verimli bir
şekilde ve Uzlaşma Grubu Üyeleri üzerindeki yükü azaltacak bir biçimde yönetecektir. Uzlaşma Grubu tanımlarının
esasen aynı olduğu ve talep yönetimlerinin örtüşeceği göz önünde bulundurulursa Baş Avukat, Onaylanmış
Uzlaşmalar ve Önerilen Uzlaşmayı kapsayan tek bir dağıtım planı talep etme yetkisini saklı tutmaktadır.
Uygun koşullarda, Baş Avukat Önerilen Uzlaşma ile bağlantılı olarak verilen zamanında ve geçerli taleplerin
Onaylanmış Uzlaşmalar ile bağlantılı mazeretli geç talepler olarak ele alan bir dağıtım emri talep edebilir.
Ve Grup Avukatı sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki durumlarda böyle yaparak Onaylanmış Uzlaşmalar ile
bağlantılı geç talepleri kabul etmek hususunda takdir yetkilerini kullanacaklardır: (a) Uzlaşma Grubu Üyesi
Onaylanmış Uzlaşmalar ile ilişkili Uzlaşma Grubunun bir üyesidir ve üyelikten çıkmamıştır; ve (b) geçerli Talep
Formu 31 Ekim 2018 tarihinden önce alınmıştır.
Önerilen Dağıtım Planı Net Uzlaşma Fonunu iki Havuza ayıracaktır (“A” ve “B”).
A Havuzu bir veya daha fazla ISDAfix oranı ile doğrudan bağlantılı ISDAfix Enstrümanlarını içine almaktadır. B
Havuzu diğer tüm ISDAfix Enstrümanlarından oluşacaktır. B Havuzunun payı daha sonra dört alt gruba ayrılacaktır.
B.1 Havuzu floating ayağın USD LIBOR'a referans verdiği fixed-for-floating faiz oranı swaplarının yanı sıra söz
konusu faiz oranı swaplarının önceden belirlenmiş koşullar üzerine teslimini öngören faiz oranı türevleri grubudur.
B.2 Havuzu Hazine sabit gelirli menkul kıymetlerini veya Hazine Futures kontratı gibi bu Hazine menkul kıymetinin
teslimi sağlayan herhangi bir türevi içerir. B.3 Havuzu Eurodollar Futures sözleşmelerini veya Eurodollar opsiyonlar
gibi bir Eurodollar Futures sözleşmesinin teslimini öngören herhangi bir türevi içerir. B.4 Havuzu yukarıdaki
kategorilerden herhangi birisine girmeyen herhangi bir ISDAfix Enstrümanından oluşur.
Her bir işlem aynı Havuza tahsis edilen Net Uzlaşma Fonunun ve o işlemin tahsis edildiği alt grubun bölüme karşı bir
talein temelini oluşturacaktır. Dağıtım Planı uygun her bir işleme aşağıdakilere istinaden göreceli ağırlıklar tahsis
eder: (a) işlem için faiz ödemelerinin dayandığı para tutarı (“İşlem İtibari Tutarı”); (b) işlemin ISDAfix oranlarına ve
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piyasa swap oranlarına ekonomik hassasiyeti (“Ekonomik Çarpan”); ve (c) yargılamada bu tip işlemden kaynaklanan
taleplerin karşılaşabileceği göreceli risk derecesi (“Dava Çarpanı”). Bir işlem için İşlem Talep Tutarı böylelikle
genellikle şu şekilde hesaplanır: İşlem Talep Tutarı = İşlem İtibari Tutarı X Ekonomik Çarpan X Dava Çarpanı.
Her bir Havuzdan/alt gruptan dağıtımlar bu ağırlıklandırma tamamlandıktan sonra orantılı olarak yapılacaktır.
Örneğin, A Havuzuna giren tüm işlemleriniz için alacağınız (a) A Havuzu için Net Uzlaşma Fonu tutarı çarpı (b)
tüm A Havuzu İşlem Talep Tutarlarınızın tüm Uzlaşma Grubu Üyelerinin A Havuzu İşlem Talep Tutarlarına kıyasla
oranı olarak hesaplanacaktır.
Dağıtım Planı hakkında daha fazla ayrıntı ve uzlaşma süreci hakkında düzenli güncellemeler için lütfen uzlaşma
web sitesi www.ISDAfixAntitrustSettlement.com'u ziyaret edin veya 1-844-789-6862 (ABD), veya +1-503-597-5526
(Uluslararası) numaralarından Talep Yöneticisi ile iletişime geçin.

12. Nasıl ödeme alabilirim?
Ödeme almaya uygun olmak için Onaylanmış Uzlaşmalar ile bağlantılı olarak zamanında ve geçerli bir talep
formunu göndermemişseniz Talep Yöneticisine bir Talep Formu göndermek zorundasınız. Onaylanmış Uzlaşmalar
ile bağlantılı olarak zamanında ve geçerli bir talep formu gönderip göndermediğinizden emin değilseniz lütfen Talep
Yöneticisi ile iletişime geçin. Önerilen Uzlaşma ile ilgili Talep Formu bu Bildirime eklidir. Talep Formunu uzlaşma
web sitesi www.ISDAfixAntitrustSettlement.com'dan elektronik olarak veya 1-844-789-6862 (ABD) veya +1-503597-5526 (Uluslararası) numaralarından Talep Yöneticisi ile iletişime geçerek de elde edebilirsiniz. Talimatları
dikkatlice okuyun, formu doldurun, formun istediği tüm belgeleri ekleyin ve gönderin. Talep Formları elektronik
olarak 23 Aralık 2018 tarihinde kadar gönderilmelidir.

13. Ne zaman ödeme alacağım?
Mahkeme 8 Kasım 2018 tarihinde bir duruşma yaparak Önerilen Uzlaşmayı onaylayıp onaylamayacağına karar
verecek. Mahkeme Uzlaşmayı onaylarsa ardından temyizler olabilir. Bu temyizlerin ne zaman çözüme ulaşacağını
her zaman belirsizdir. Çözümlenmeleri zaman alabilir, belki bir yıldan fazla. Lütfen sabırlı olun.

14. Ödeme almak veya Uzlaşma Grubunda kalmak için neden vazgeçiyorum?
Kendinizi hariç tutmadığınız müddetçe Uzlaşma Grubunda kalırsınız ve bu, Yeni Uzlaşan Davalılar veya İbra
Edilen Davalı Taraflar aleyhinde bu davadaki hukuki meseleler hakkında dava açamayacağınız, davaya devam
edemeyeceğiniz veya bir başka davanın tarafı olamayacağınız anlamına gelir. Ayrıca Mahkemenin kararlarının
tamamının sizin için geçerli olacağı ve sizi yasal olarak bağlayacağı anlamına da gelir. Uzlaşma Anlaşmasında
açıklandığı gibi Uzlaşmanın Yürürlük Tarihinde İbra Eden Grup Taraflarının her biri: (i) söz konusu İbra Eden
Grup Tarafının bir Talep Formu düzenlemiş ve teslim etmiş olup olmadığına bakılmaksızın İbra Edilen Davalı
Taraflar aleyhindeki tüm İbra Edilen Taleplerden kanunun izin verdiği en geniş ölçüde tamamen, kesin olarak ve
sonsuza dek feragat etmiş, borçları ibra etmiş, bunlardan vazgeçmiş ve tasfiye etmiş sayılacak ve Nihai Karar ve
Ret Kararının işlemesi sonucu böyle olacaktır; (ii) İbra Edilen Davalı Taraflardan herhangi birisi aleyhinde herhangi
bir İbra Edilen Talebi herhangi bir forumda kovuşturmaktan sonsuza dek men edilecek; ve (ii) İbra Edilen Davalı
Taraflardan herhangi birisini İbra Edilen Talepler bakımından dava etmemeyi veya herhangi bir üçüncü tarafın
İbra edilen Davalı taraflar aleyhinde İbra edilen Taleplerle herhangi bir şekilde ilgili herhangi bir dava açmasına
veya sürdürmesine yardım etmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Bu paragrafta kullanılan büyük harf ile başlayan
terimler uzlaşma web sitesi www.ISDAfixAntitrustSettlement.com adresinden erişilebilen Uzlaşma Anlaşmasında
tanımlanmıştır.
Yeni Uzlaşan Davalılar ve İbra Edilen Taraflar aleyhinde vazgeçtiğiniz taleplerin tam bir açıklaması Uzlaşma
Anlaşması Paragraf 7'de bulunmaktadır, bunu uzlaşma web sitesi wwww.ISDAfixAntitrustSettlement.com
adresinden veya 1-844-789-6862 (ABD), veya +1-503-597-5526 (Uluslararası) numaralarıdan Talep Yöneticisi ile
iletişime geçerek elde edebilirsiniz. Kendinizi hariç tutmadığınız müddetçe daha sonra bir talep gönderseniz de
göndermeseniz de Uzlaşmada açıklanan talepleri “ibra ediyorsunuz”.
KENDİNİZİ UZLAŞMANIN DIŞINDA TUTMAK
Bu Uzlaşmadan ödeme istemiyorsanız ama Yeni Uzlaşan Davalıları bu davadaki yasal meseleler hakkında kendi
başınıza dava etme hakkınınız korumak veya dava etmeye devam etmek istiyorsanız Önerilen Uzlaşma bakımından
Uzlaşma Grubundan çıkmak için adımlar atmalısınız. Buna kendini Uzlaşma Grubundan hariç tutmak —veya bazen
“çıkmak” — denir.
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Lütfen bu Uzlaşma Grubundan “çıkmanın” Onaylanmış Uzlaşmaların konusu olan Davalılar bakımından sahip
olduğunuz veya hala sahip olabileceğiniz hakları değiştirmeyeceğine dikkat ediniz. Bu daha önce Onaylanmış
Uzlaşmaların nihai onayı ile bağlantılı olarak hangi taleplerin ibra edilmiş olduğu hakkında daha fazla bilgi için
uzlaşma web sitesi www.ISDAfixAntitrustSettlement.com adresini ziyaret edin.

15. Uzlaşma Grubunda olmak istemezsem ne olur?
Kendinizi bu yeni Önerilen Uzlaşma bakımından Uzlaşma Grubundan hariç tutmaya veya Uzlaşma Grubundan
“çıkmaya” karar verirseniz Uzlaşmada çözüme kavuşturulan talepler bakımından Yeni Uzlaşan Davalıları veya
diğer İbra Edilen Tarafları dava etmekte serbest olacaksınız. Ancak bu Uzlaşmadan herhangi bir para almayacaksınız
ve Grup Avukatı Yeni Uzlaşan Davalılara karşı herhangi bir talep hususunda artık sizi temsil etmeyecek. Üyesi
olduğunuz Uzlaşma Grubundan kendinizi hariç tutarsanız kendinizi bu yeni Önerilen Uzlaşmadan hariç tutmuş
olursunuz. Uzlaşmadan para almak istiyorsanız kendinizi hariç tutmayın.
Onaylanmış Uzlaşmalar ile bağlantılı olarak kendilerini Uzlaşma Grubundan hariç tutanlar hala bu Önerilen Uzlaşmaya
katılabilirler. Ancak yalnız bu ilave Uzlaşmadan Yeni Uzlaşma Fonundan ödeme alma hakkına sahip olacaklar.

16. Uzlaşmadan nasıl çıkabilirim?
Talep Yöneticisine yazılı bir Hariç Tutulma Talebi göndererek kendinizi hariç tutabilir veya “çıkabilirsiniz”.
Hariç Tutulma Talebi şöyle olmalıdır: (a) yazılı; (b) siz veya yetkili temsilciniz tarafından imzalanmış; (c) asgari
olarak adınız, adresiniz ve telefon numaranızı belirtmeli; (d) Uzlaşma Grubu üyeliğinin kanıtını içermeli; (e) almış
olduğunuz (varsa) Talep Formu/ları üzerinde basılı talep numarasını belirtmeli; ve (f) esasen “Ben/biz bu vesile
ile ISDAfixAntitröst Davasında Uzlaşma Grubundan hariç tutulmayı talep ediyorum/ediyoruz.” şeklinde imzalı
bir beyan içermelidir. Uzlaşma Grubuna üyeliğin kanıtı ticari teyitler, işlem raporları veya hesap ekstreleri ya da
Uzlaşma Grubuna üyeliği kanıtlayan diğer belgelerden oluşabilir.
Kendinizi telefon veya eposta ile hariç tutamazsınız. Bunu yazılı olarak ve posta ile yapmalısınız. Geçerli olması için
Hariç Tutulma talebiniz 13 Ekim 2018 tarihine kadar posta damgası basılmış ve aşağıdaki adrese Talep Yöneticisine
postalanmış olmalıdır.
Alaska Electrical Pension Fund, ve diğerleri - Bank of America, N.A., ve diğerleri.
c/o Epiq
P.O. Box 3775
Portland, OR 97208-3775
U.S.A.
Hariç tutulmayı isterseniz bu Uzlaşmadan herhangi bir ödeme almayacaksınız ve Uzlaşma hakkında yorumda
bulunamaz veya itiraz edemezsiniz. Uzlaşma ile veya Yeni Uzlaşan Davalılar bakımından bu davada gerçekleşen
herhangi bir şey ile yasal olarak bağlı olmayacaksınız.

17. Kendimi hariç tutarsam Uzlaşmadan para alabilir miyim?
Hayır. Bu Uzlaşma Grubundan kendinizi hariç tutarsanız bu Uzlaşmadan herhangi bir parasal menfaat elde etmeyeceksiniz.

18. Kendimi hariç tutarsam Uzlaşma hakkında yorum yapabilir miyim?
Hayır. Kendinizi hariç tutarsanız artık Uzlaşma Grubunun bir üyesi olmazsınız ve bu Uzlaşmanın herhangi bir
unsuru hakkında yorum yapamaz veya itiraz edemezsiniz.
UZLAŞMA HAKKINDA YORUM VEYA İTİRAZ

19. Uzlaşma hakkında ne düşündüğümü Mahkemeye nasıl söyleyebilirim?
Uzlaşma Grubunun bir üyesiyseniz ve kendinizi hariç tutmadıysanız Mahkemeye Uzlaşma hakkında ne
düşündüğünüzü söyleyebilirsiniz. Uzlaşmanın herhangi bir kısmı, avukatların ücretleri ve masrafları için talep, veya
Uzlaşma Grubunu temsil eden Grup Davacılar için teşvik tutarları için talep hakkında yorumda bulunabilir veya itiraz
edebilirsiniz. Mahkemenin Uzlaşmayı niçin kabul etmesi veya etmemesi gerektiğine dair sebepler gösterebilirsiniz.
Mahkeme görüşlerinizi değerlendirecektir.
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Yorumda bulunmak veya itiraz etmek isterseniz bunu yazılı olarak yapmalısınız ve bunu aşağıdaki adresteki
Mahkemeye postalayarak Mahkemeye resmen vermelisiniz. Yazılı yorum veya itirazınız şunları içermelidir: (a)
Adillik Duruşmasına şahsen veya avukat aracılığıyla katılmak isteyip istemediğiniz (Mahkemenin itirazınızı
değerlendirmesi için gelmeniz gerekli değildir); (b) Uzlaşma Grubuna üyeliğin kanıtı; ve (c) itirazın spesifik
gerekçeleri ve mahkemeye gelme ve duruşmaya çıkma arzunuzun sebepleri ile Mahkemenin değerlendirmesini
arzu ettiğiniz tüm belgeler veya yazılar. Uzlaşma Grubuna üyeliğin kanıtı ticari teyitler, işlem raporları veya hesap
ekstreleri ya da Uzlaşma Grubuna üyeliği kanıtlayan diğer belgelerden oluşabilir.
Telefon veya eposta ile yorumda bulunamaz veya itiraz edemezsiniz. Değerlendirilmesi için itirazınızın Mahkemeye
13 Ekim 2018 tarihinde kadar aşağıdaki adresteki Mahkemeye postalayarak vermelisiniz:
The Honorable Jesse M. Furman
Thurgood Marshall United States Courthouse
40 Foley Square, Room 1105
New York, NY 10007
Belirtilen şekilde zamanında bir yorum veya itiraz göndermezseniz görüşleriniz Mahkeme veya temyiz üzerine
herhangi bir mahkeme tarafından değerlendirilmeyecektir.
Lütfen yorumların yalnız bu yeni, 96 milyon $'lık Önerilen Teklif ile ilgili hususlar ile sınırlı olması gerektiğine dikkat
edin. Onaylanmış Uzlaşmalar ile ilgili yorumlar ve itirazlar için son süre geçmiştir ve Mahkeme bu uzlaşmalara
nihai onayı vermiştir. Onaylanmış Uzlaşmalar hakkında daha fazla bilgi için uzlaşma web sitesine bakın.

20. İtiraz etmek ile hariç tutulmak arasındaki fark nedir?
İtiraz etmek basitçe Mahkemeye Uzlaşma ile ilgili bir şeyleri beğenmediğinizi söylemektir. Ancak Uzlaşma Grubunda
kalırsanız itiraz edebilirsiniz. Kendinizi hariç tutmak Mahkemeye Uzlaşma Grubunun bir parçası olmak istemediğinizi
söylemektir. Kendinizi hariç tutarsanız itiraz etmek için hiçbir temeliniz olma çünkü Uzlaşma artık sizi etkilemez.
SİZİ TEMSİL EDEN AVUKATLAR

21. Bu davada bir avukatım var mı?
Evet. Mahkeme sizi ve Uzlaşma Grubunu temsil etmek üzere aşağıda belirtilen üç avukatı atamıştır:
Daniel L. Brockett
David W. Mitchell
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP
Robbins Geller Rudman & Dowd, LLP
51 Madison Avenue, 22nd Floor
655 West Broadway, Suite 1900
New York, NY 10010
San Diego, CA 92101
Christopher M. Burke
Scott+Scott Attorneys at Law LLP
600 West Broadway, Suite 3300
San Diego, CA 92101
Bu avukatlara Grup Avukatı denir. Grup Avukatı avukatlık ücretlerinin ve harcamalarının Uzlaşma Fonundan ödenmesi
için Mahkemeye başvuracaktır. Grup Avukatının hizmetleri için sizden başka türlü ücret talep edilmeyecektir. Eğer kendi
avukatınız tarafından temsil edilmek istiyorsanız masrafı size ait olmak üzere bir avukat tutabilirsiniz.

22. Avukatların ücretleri nasıl ödenecek?
Herhangi bir avukatlık ücreti ve masrafa yalnız Mahkeme tarafından adil ve makul olduğu belirlenmiş tutarlarda
hükmedilecektir. Uzlaşma Anlaşması Grup Avukatının avukatlık ücretleri ve masrafların Uzlaşma Fonundan
ödenmesi için Mahkemeye başvurabileceğini öngörmektedir. Nihai onay duruşmasından önce Grup Avukatı
Uzlaşma Fonunun %30'unu aşmayan avukatlık ücretine; dava masraflarının ödenmesi; ve bu avukatlık ücretleri ve
masrafları için Uzlaşma Fonundaki kazançlar ile aynı oranda faize Uzlaşma Fonunun elde edilmesinden avukatlık
ücretleri ve masrafları ödenene kadar işlemek üzere hükmedilmesi için adım atacaktır. Grup Davacılar da Uzlaşma
Grubu hesabına girişmiş oldukları emsalsiz çabalar ve harcama için teşvik hükmü verilmesini talep edebilirler.
Grup Avukatının avukatlık ücreti ve masrafları ve teşvik hükümleri talebi 28 Eylül 2018 tarihinde yapıldıktan sonra
uzlaşma web sitesinde sunulacaktır.
Mahkeme Grup Avukatının avukatlık ücreti, masraflar ve teşvik hükmü taleplerini Adillik Duruşması sırasında
veya sonrasında mütalaa edecektir.
V06511 v.03 07.23.2018
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MAHKEMENİN ADİLLİK DURUŞMASI

23. Mahkeme Uzlaşmayı onaylayıp onaylamamaya ne zaman ve nerede karar verecek?
Mahkeme Adillik Duruşmasını 8 Kasım 2018 Doğu saatiyle 15:30'da Birleşik Devletler New York Güney Bölgesi
Bölge Mahkemesi, Thurgood Marshall United States Courthouse, 40 Foley Square, Courtroom 1105, New York, NY
10007 adresinde yapacak. Duruşma size ilave bildirim yapılmadan farklı bir tarih ve saate alınabilir, o yüzden seyahat
planları yapmadan önce uzlaşma web sitesi www.ISDAfixAntitrustSettlement.com'u kontrol etmelisiniz. Adillik
Duruşmasında Mahkeme Önerilen Uzlaşmanın adil, makul ve yeterli olup olmadığını değerlendirecektir. Mahkeme
ayrıca Grup Avukatına ne kadar ödeneceğini ve Grup Davacılarına dava masrafları ve teşvik hükümlerini onaylayıp
onaylamayacağını değerlendirecektir. Yorumlar veya itirazlar varsa Mahkeme bunları burada değerlendirecektir.
Duruşma sırasında veya sonra Mahkeme Uzlaşmanın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek. Bu kararın ne
kadar süreceğini bilmiyoruz.

24. Duruşmaya gelmem gerekli mi?
Hayır. Grup Avukatı Mahkemenin duruşmada sorabileceği soruları cevaplamaya hazır olacak. Ancak masrafı size
ait olmak üzere duruşmaya katılabilirsiniz. Bir yorum veya itiraz gönderirseniz bunu açıklamak için Mahkemeye
gelmenize gerek yoktur. Yazılı yorum veya itirazınızı bu Bildirimde belirtilen tarih itibarıyla postalamışsanız
Mahkeme bunu değerlendirecektir. Bir başka avukata da katılması için ücret ödeyebilirsiniz ama bu gerekli değildir.

25. Duruşmada söz alabilir miyim?
Adillik Duruşmasında söz almak için Mahkemeden izin isteyebilirsiniz. Şahsen veya masrafı size ait olmak üzere
bir avukat aracılığıyla Adillik Duruşmasına katılmak ve yorum veya itiraz yapmak isterseniz, yazılı yorumunuzda
veya itirazınızda Adillik Duruşmasına katılma niyetinizi belirtmeniz gerekecektir. Yorum veya itirazınızı nasıl
vereceğinize dair bilgi için bkz. Soru 19.
HİÇBİR ŞEY YAPMAZSANIZ

26. Hiçbir şey yapmazsam ne olur?
Yukarıda Soru 11'e yanıt olarak açıklandığı gibi Onaylanmış Uzlaşmalar ile bağlantılı olarak zamanında ve geçerli
bir Talep Formu gönderdiyseniz hiçbir şey yapmamak Talep Yöneticisinin bu yeni Önerilen Uzlaşma ile bağlantılı
olarak sanki zamanında ve geçerli bir Talep Formu göndermişsiniz gibi size davranması ile sonuçlanacaktır. 96
milyon $'lık Uzlaşma Fonundan payınız size ödenecektir.
Onaylanmış Uzlaşmalar ile bağlantılı zamanında ve geçerli bir Talep Formu göndermediyseniz ve burada bir şey
yapmazsanız Uzlaşmadan herhangi bir para almayacaksınız.
Kendinizi hariç tutmazsanız Yeni Uzlaşan Davalılara veya İbra Edilen Davalı Taraflara karşı bu davadaki yasal
meseleler hakkında dava açamayacak, davaya devam edemeyecek veya bir başka davanın tarafı olamayacaksınız.
DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK

27. Nasıl daha fazla bilgi alabilirim?
Bu Bildirim yeni Önerilen Uzlaşmayı özetlemektedir. Daha fazla ayrıntı Uzlaşma Anlaşmasında bulunmaktadır.
Uzlaşma Anlaşmasının tam kopyalarını uzlaşma web sitesi www.ISDAfixAntitrustSettlement.com adresinden
alabilirsiniz. Web sitesi bu Uzlaşma ve Onaylanmış Uzlaşmalar hakkında genel sorulara yanıtlar, Talep Formunun bir
kopyası ve Uzlaşma Grubunun bir üyesi olup olmadığınızı ve ödeme almaya uygun olup olmadığınızı belirlemek için
diğer bilgiler içermektedir. Ayrıca 1-844-789-6862 (ABD), +1-503-597-5526 (Uluslararası) numaralarını arayabilir
veya aşağıdaki adresten Talep Yöneticisine yazabilirsiniz:
Alaska Electrical Pension Fund, ve diğerleri - Bank of America, N.A., ve diğerleri.
c/o Epiq
P.O. Box 3775
Portland, OR 97208-3775
U.S.A.
V06512 v.03 07.23.2018
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ONAYLANMIŞ UZLAŞMALARA ETKİSİ YOK

28. Bunlardan herhangi birisi Onaylanmış Uzlaşmaları düzenleyen son süreleri veya diğer
şartları değiştiriyor mu?
Hayır. Onaylanmış Uzlaşmalar Mahkemeden nihai onayı almış bulunuyor. Onaylanmış Uzlaşmalara itiraz etme veya
çıkma son süresi geçti. Onaylanmış Uzlaşmalar için talep gönderme son süresi 16 Temmuz 2018 idi. Ancak Grup
Avukatının Onaylanmış Uzlaşmalar ile bağlantılı geç verilen taleplere izin verme konusunda biraz takdir yetkisi
vardır. Bu takdir yetkisini belirli koşullar altında kullanmaktadırlar. Bkz. Soru 11.
Onaylanmış Uzlaşmalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen uzlaşma web sitesine başvurun.
TARİHİ: 14 Ağustos 2018
MAHKEMENİN EMRİYLE
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