
T4421 v.06 01.09.2018

BİRLEŞİK DEVLETLER BÖLGE MAHKEMESİ
NEW YORK GÜNEY BÖLGESİ

ALASKA ELECTRICAL PENSION FUND, 
ve diğerleri,

Davacılar,

/

BANK OF AMERICA, N.A., ve diğerleri,

Davalılar.

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

GRUP DAVASININ
TEKLİF EDİLEN UZLAŞMA BİLDİRİMİ



T4422 v.06 01.09.2018 Daha fazla bilgi için, 1-844-789-6862'den (A.B.D.) veya +1-503-597-5526'dan (Uluslararası) Talep  
Yöneticisini arayın veya www.ISDAfixAntitrustSettlement.com adresini ziyaret edin.

Eğer ISDAfix Enstrümanlarında 1 Ocak 2006 ve 31 Ocak 2014 arası İşlem Yaptıysanız,
Grup Davası Uzlaşmalarından Etkilenebilirsiniz.

Bu uzlaşmaların amaçları bakımından "ISDAfix Enstrümanı" (i) her türlü 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, 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 Bildirime federal bir mahkeme tarafından izin verilmiştir. Bu bir avukatın talebi değildir.
• Bu Bildirim, Uzlaşan 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 (hepsi birden, “Uzlaşan Davalılar”) ve
B.N.P. Paribas SA, ICAP Capital Markets LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Nomura Securities International,
Inc., and Wells Fargo Bank, N.A. (“Uzlaşmayan Davalılar,” ve Uzlaşan Davalılarla birlikte “Davalılar”) ile varılan
teklif edilen uzlaşmalar hakkında sizi uyarmak içindir.

• Dava, Davalıların rekabet kurallarına aykırı eylemlerde bulunarak ISDAfix Enstrümanları piyasasını etkileyip
Sherman Act, 15 U.S.C. § 1'in Bölüm 1'ini ihlal ettiğini iddia etmektedir. Dava aynı zamanda Davalıların adil
olmayan şekilde ortak hukuk altında zenginleşmiş ve ISDA Ana Anlaşmalarını rekabete aykırı şekilde ihlal
etmiş olduklarını iddia etmektedir. Dava ISDAfix Enstrümanlarında işlem yapmış olan Kişiler tarafından veya
onlar adına açılmıştır. Davalılar yanlış bir şey yaptıklarını inkar etmektedir.

• Teklif edilen uzlaşmalara 10 Uzlaşan Davalı ile varılmıştır. Dava beş Uzlaşmayan Davalıya karşı devam
etmektedir. Uzlaşan Davalılar toplam 408,5 milyon $ ödemeyi kabul ettiler (“Uzlaşma Fonu”). Para ödenmeden
önce, Mahkeme, uzlaşmaları onaylayıp onaylamayacağına karar vermek üzere bir duruşma yapacak. Bu
uzlaşmaların mahkemece onayı Uzlaşan Davalılar aleyhindeki tüm iddiaları da çözüme ulaştıracaktır.

• Toplu Davacılar ve Uzlaşan Davalılar eğer Toplu Davacılar Uzlaşan Davalılara karşı açılan davayı kazanmış
olsalardı ne kadar para kazanacakları konusunda anlaşmazlık içinde.

• Dava edin etmeyin yasal haklarınız etkilenecektir. Lütfen tüm Bildirimin tamamını dikkatlice okuyun.
• Bu davada görevli Mahkeme, uzlaşmaları onaylayıp onaylamayacağına karar vermeli. Ödemeler eğer Mahkeme

uzlaşmaları onaylarsa yapılacak ve eğer herhangi bir temyiz varsa temyiz çözüme kavuştuktan sonra.
Mahkeme aşağıdaki listede bulunan avukatları sizi ve Toplu Uzlaşmayı temsil etmesi için 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
707 Broadway, Suite 1000

San Diego, CA 92101

BU UZLAŞMALARDAKİ YASAL HAKLARINIZ VE SEÇENEKLERİNİZ

BİR TALEP FORMU 
GÖNDERMEK Uzlaşma Fonunundan payınızı almak için tek yol.

KENDİNİZİ HARİÇ 
TUTMAK

Ödeme alamazsınız. Bu, bu davadaki yasal talepler hakkında Uzlaşan Davalılara 
karşı diğer davaların bir parçası olmanıza için izin veren tek seçenektir.

YORUMDA BULUNMAK 
VEYA İTİRAZ ETMEK Uzlaşmaları niye kabul ettiğiniz ya da etmediğiniz hakkında Mahkemeye yazın.

DURUŞMAYA GİTMEK Uzlaşmaların adilliği hakkında konuşmak için Mahkemeden talepte bulunun.

HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK Bu davadaki yasal talepler hakkında Uzlaşan Davalılara karşı diğer davaların bir 
parçası olma haklarınızdan vazgeçin ve ödeme almayın.
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TEMEL BİLGİLER

1. Bu Bildirimi niye aldım?

Bu Bildirimi alıyorsunuz çünkü siz istediniz veya kayıtlar Bu Davada Uzlaşma Grubunun bir üyesi olduğunuzu 
işaret ediyor çünkü  1 Ocak 2006 ve 31 Ocak 2014 tarihleri arasında uygun bir ISDAfix Enstrümanını kabul etmiş, 
üzerinden ödeme almış veya yapmış, kapatmış, feshetmiş, işlem yapmış veya elinizde bulundurmuş olabilirsiniz. 
ISDAfix Enstrümanı terimi bu Bildirim sayfa 1'de tanımlıdır.

Bu hukuk davası hakkında ve yasal haklarınız ve seçenekleriniz hakkında teklif edilen uzlaşmaların onaylanıp 
onaylanmayacağı hakkındaki Mahkeme kararından önce bilgi sahibi olma hakkına sahipsiniz. Eğer Mahkeme 
uzlaşmaları onaylarsa ve sonrasında itirazlar ve temyizler çözüme kavuşturulursa, Mahkeme tarafından atanan bir 
yönetici uzlaşmaların izin verdiği ödemeleri yapacak. Bu Bildirim hukuk davasını, teklif edilen uzlaşmaları, yasal 
haklarınızı, ne faydalar olduğunu, kimlerin uygun olduğunu ve nasıl elde edeceğinizi açıklar.

Eğer bu Bildirimi aldıysanız fakat kapsadığı (aşağıda tartışıldığı üzere) uygun işlemler nihai hak sahibi(leri) adına 
icra edilmişse, lütfen bu Bildirimi ve eşlik eden her belgeyi nihai hak sahibine(lerine) gönderin veya nihai hak 
sahibinin(lerinin) adreslerini ve isimlerini içeren listeyi Talep Yöneticisine sağlayın ki onlar da gerekeni yapabilsinler. 
Yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen Talep Yöneticisi ile iletişime geçin. 

2. Bu hukuk davası ne hakkında?

Dava, Davalıların rekabet kurallarına aykırı eylemlerde bulunarak ISDAfix Enstrümanları piyasasını etkileyip 
Sherman Act, 15 U.S.C. § 1'in Bölüm 1'ini ihlal ettiğini iddia etmektedir. Dava aynı zamanda Davalıların adil 
olmayan şekilde ortak hukuk altında zenginleşmiş ve ISDA Ana Anlaşmalarını rekabete aykırı şekilde ihlal etmiş 
olduklarını iddia etmektedir. Dava, ISDAfix Enstrümanlarında işlem yapan bazı Kişiler tarafından ve onlar adına 
açıldı. Davalılar yanlış bir şey yaptıklarını inkar etmektedir.

Davayı gören Mahkeme New York Güney Bölgesi Birleşik Devletler Bölge Mahkemesidir. Dava Alaska Electrical 
Pension Fund et al. v. Bank of America, N.A. et al., Lead Case No. 14-cv-7126 (JMF) adıyla anılır.

Bu davayı açan kuruluşlar, “Toplu Davacılar,” olarak anılan 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'dır.

Grup Davacılar, diğer şeylerin arasında, Davalıların faiz oranı vadeli işlemleri piyasasında kullanılan küresel 
değerlendirme referans oranı USD “ISDAfix”'i manipule etmek üzere muvazaa içine girdiklerini iddia etmektedir. 
Grup Davacılar, Davalıların aracılar arası ICAP'da olduğu kadar faiz oranı vadeli işlem pazarına da hakim olan 14 
banka olduğunu ve Uzlaşma Grubu Döneminde ISDAfix uzlaşma sürecini yönettiklerini iddia eder. Genel olarak, 
Grup Davacılar, Davalıların vadeli işlem pozisyonundaki aşırı rekabetçi karlarını korumak için ISDAfix oranlarında 
hile yaptığını iddia etmektedir.

Grup Davacılar, Uzlaşma Grubu Döneminde ISDAfix oranlarının Davalı ICAP tarafından değişik para birimlerinde 
ve vadelerde iki basamaklı bir süreç ile günlük olarak ayarlandığını ve yayınlandığını iddia etmektedir. Grup 
Davacılara göre, oranlar standart sabit-dalgalı faiz oranı takasının sabit ayağı için günün belirli bir zamanındaki 
mevcut pazar ortası oranı yansıtacak şekilde tasarlanmıştı. İlk olarak, sabah saat 11'de başlayarak, ICAP ICAP'in o 
an için ABD doları faiz oranı takaslarının ortalama işlem oranı tahminini yansıtacak şekilde tasarlanmış "referans 
oranlarını" hesapladı. İkincisi, ICAP referans oranları Davalı bankalara dağıttı, her birinden gerçek teklif/satışa 
çıkarma farkları ile ilgili görüş aldı ve daha sonra yayınlanan ISDAfix oranlarını hesaplamak için cevapları kullandı.

Grup Davacılar daha da ileri giderek Davalıların Uzlaşma Grubu Dönemi boyunca bu USD ISDAfix oran ayar 
sürecinin her iki adımını manipüle ettiğini iddia etmektedir. Grup Davacılar, Davalıların ilk olarak referans oranlarını 
etkilemek amacıyla işlemleri icra ettiklerini ve sonra gerçek parasal teklif/satışa çıkarma farklarıyla eşleşip eşleşmediğine 
bakılmaksızın fiili ve ilgili oranları sunmama konusundaki anlaşmaları yerine ICAP referans oranını kabul etmeye karar 
verdiklerini iddia eder. Grup Davacılar aynı zamanda Davalıların en nihayetinde aynı gönderimleri neredeyse her gün 
birkaç yıldır yaptığını ki bunun aslında istatistiksel olarak imkansız bir durum olduğunu iddia eder. 

Davalıların iddia edilen kasıtlı davranışlarının bir sonucu olarak, Grup Davacılar, Davalıların kendilerine (ve diğerlerine) 
zarar verdiğini iddia etmektedir. Örneğin, fakat sınırlama olmadan, ISDAfix oranları yapay seviyelere ayarlanırsa, ISDAfix 
oranlarıyla bağlantılı ödemelerle yapılan işlemlerin etkilenebileceğini iddia ediyorlar. Ayrıca, diğer işlemlerin (ör. takaslar), 
manipülasyonun bu araçların fiyatlandırılması üzerindeki etkisinden etkileneceğini iddia ediyorlar.

Yukarıda bahsedildiği üzere, Davalılar herhangi bir yanlış davranış ile iştigal ettiklerini inkar etmektedir.
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3. Bu neden bir grup davası?

Bir grup davası birkaç davacı temsilcisinin kendi adına ve davalılar hakkında benzer iddiaları olan diğer benzer 
durumdaki kişiler (yani grup) adına iddiada bulunduğu bir davadır.  Davacılar, Mahkeme ve grubu temsil etmek 
üzere atanan avukat bütün grup üyelerinin çıkarlarının yeterince temsil edildiğinden emin olmakla yükümlüdür.

Önemli olarak, grup üyeleri grubun avukatının  ücretinden veya hukuk davasının masraflarından bireysel olarak 
sorumlu DEĞİLDİR. Grup Davasında, avukatın ücreti ve hukuki masraflar tipik olarak uzlaşma fonundan ödenir 
(veya Mahkeme yargı miktarı) ve Mahkeme tarafından onaylanmalıdır. Eğer bir kazanç yoksa, avukatlara ücret 
ödenmez.

Bir grup davacısı uzlaşmaya girdiğinde, buradaki Uzlaşan Davalılarla teklif edilen uzlaşmalar gibi, Mahkeme grubun 
üyelerine uzlaşmalardan bilgilendirme ve haberdar edilme fırsatı verilmesi gerektiğini şart koşacaktır. Mahkeme 
sonra, diğer şeylerin arasında, grubun üyeleri için eğer uzlaşma adil, makul ve yeterli mi diye bir saptama yapmak 
için duruşma yapacaktır.

4. Niçin uzlaşmalar var?

Mahkeme Grup Davacılar veya Uzlaşan Davalılar adına karar almaz. Grup Davacılar ve Mahkemece atanmış avukat 
(“Grup Avukatı”)  bu dava ile ilgili olarak ortaya atılan iddialarla ilgili gerçekleri ve kanunları ve Uzlaşan Davalıların 
potansiyel savunmalarını kapsamlı bir şekilde araştırdı. Bu araştırmanın sonucu olarak, Grup Davacılar yargılamada 
hatırı sayılır tazminat kazanabileceklerini düşünüyorlar. Uzlaşan Davalılar Grup Davacıların iddialarının eksikliği 
ve iddialarının duruşmadan önce, duruşmada veya temyizde reddedileceğine inanmaktadır. Uzlaşan Davalılar, 
yargılamayı yapan mahkemenin veya temyiz mahkemesinin Grup Davacıların davayı bir toplu dava olarak dava 
etmesini önleyeceğine inanmaktadır. Uzlaşan Davalılar, Grup Davacıların gruba herhangi bir zarar verilmiş 
olduğunu kanıtlayacağına inanmamaktadırlar; bu durumda grup hiçbir şey alamaz. 

Bu itiraz edilen konuların hiçbiri hakkında Uzlaşan Davalılara karşı iddialar ile ilgili olarak karar verilmedi. Bunun 
yerine, uzun, detaylı, emsallerine uygun görüşmelere katıldıktan sonra, Grup Davacılar ve Uzlaşan Davalılar davada 
uzlaşmayı kabul etti. Uzlaşan Davalılar davayı kapatmak için toplam olarak 408,5 milyon $ ("Uzlaşma Fonu") 
ödemeyi kabul etti. Eğer uzlaşmalar onaylanırsa, her iki taraf da davadan önce veya sonra ya da temyizde olumsuz 
netice riski ve maliyeti engellemiş olacak ve geçerli Talep Formu sunan Uzlaşma Grubu Üyeleri tazminat alacak. 
Grup Davacılar ve onların Grup Avukatları uzlaşmaların Uzlaşma Grubu Üyelerinin tamamı için en iyisi olduğunu 
düşünmektedir.

UZLAŞMALARA KİMLER KATILABİLİR?

5. Uzlaşmaların bir parçası olduğumu nasıl bileceğim?

Başlangıç olarak Mahkeme aşağıdakileri içeren Uzlaşma Grubunun tasdikini onayladı: 

Uzlaşma Grubu Dönemi boyunca bir ISDAfix Enstrümanını kabul eden, üzerinden ödeme alan 
veya yapan, kapatan, fesheden, işlem yapan veya elinde bulunduran tüm Kişiler veya kuruluşlar.  
Düzenlenmiş Şikayette veya Amerika Birleşik Devletleri Hükumetinde ve sağlanan tüm Açığa 
Çıkan Ortaklar belirtilmiş olsun olmasın, Davalılar ve çalışanları, bağlı kuruluşları, aileleri, 
yan kuruluşları ve iş ortakları Uzlaşma Grubundan çıkarılmıştır; Yatırım Araçları, Uzlaşma 
Grubunun tanımından çıkarılmayacaktır.

Uzlaşma Grubu Dönemi 1 Ocak 2006'dan 31 Ocak 2014'e kadardır. Eğer bu Bildirimi aldıysanız ve uygun ticaretler 
nihai hak sahibi(sahipleri) adına yapılmışsa, lütfen bu Bildirimi ve eşlik eden belgeleri nihai hak sahibine (sahiplerine) 
gönderin ya da o nihai hak sahibinin (sahiplerinin) isim ve adreslerini gereğini yapabilmesi için Talep Yöneticisine 
gönderin. Yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen Talep Yöneticisi ile iletişime geçin. 

6. Uzlaşma hangi ISDAfix Enstrümanlarını kapsıyor?

USD ISDAfix enstrümanları ile ilgili bu uzlaşma için aşağıdakilerle sınırlı olmayan uzlaşmalar:
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• USD cinsinden gösterilmiş veya USD faiz oranları ile ilgili aşağıdakilerden herhangi birisi: swap, swap 
spreadleri, swap vadeli işlemleri, varyans swapları, volatilite swapları, aralık tahakkuk takasları, sabit vade 
swapları, sabit vade swap opsiyonları, dijital opsiyonlar, peşin fiyatlı swaptions, fiziksel olarak yerleşmiş 
swaptionlar, swapnot futures, nakit olarak yerleştirilmiş swap vadeli işlemleri, steepeners, flatteners, ters 
floaters, kartopu, faiz oranı bağlantılı yapılandırılmış notlar ve dijital ve aranabilir aralık tahakkuk notları

• ISDAfix Değerlendirme Oranına referans veren herhangi bir finansal enstrüman, ürün veya işlemler de 
dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmayan, herhangi bir şekilde ISDAfix Değerlendirme Oranlarına 
ilişkin herhangi bir diğer enstrüman, ürün veya ISDAfix Değerlendirme Oranlarının belirlenmesine veya 
hesaplanmasına ilişkin işlemler 

ISDAfix Değerlendirme Oranları USD ISDAfix'in her çeşidi ve aslının aynısı nüshaları, tüm USD ISDAfix oranlarını 
ve USD ISDAfix alış satış farklarını içeren ve teslim sürecinde USD ISDAfix'in parçası olarak dağıtımı yapılan 
herhangi veya tüm “referans oranların”. 

7. Uzlaşma Grubuna dahil olmanın istisnaları var mı?

Evet. Davalı veya onun geçmişte ya da şu an doğrudan ve dolaylı aileleri (holding firmalarını kapsayacak şekilde), 
bağlı ortakları, iştirakleri, iş ortakları (hepsi 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu uyarınca ilan edilen 
SEC Kural 12b-2'de tanımlandığı gibi), şubeleri, ortak girişimleri, önceki kuşakları, halefleri, temsilcileri, avukatları, 
yasal ve diğer temsilcileri, sigortacıları (reasürörler ve ortak sigortacılar dahil), atayanlar, atananlar ve mevcut ve eski 
çalışanlar, yöneticiler ve müdürler ve yukarıdaki kuruluşların herhangi birinin müdürleri iseniz Toplu Uzlaşmaya 
Dahil değilsiniz. Ayrıca, hariç tutulması yasayla zorunlu kılınan herhangi bir kişi de hariç tutulur.

Bununla birlikte, "Yatırım Araçları" Uzlaşma Grubundan hariç tutulmamıştır. Uzlaşma amaçları için bir Yatırım 
Aracı sınırlı olmamak kaydıyla, (i)  bir Davalının doğrudan veya dolaylı olarak hak sahibi olduğu veya olabileceği 
veyahut iştiraklerinin yatırım danışmanı olarak hareket edebildiği ama Davalının veya iştiraklerinin çoğunluğu 
elinde bulunduran malik olmadığı veya çoğunluk haklarına sahip olmadığı karşılıklı fon aileleri, döviz ticareti 
yapan fonlar, fon kaynakları ve hedge fonlar, ve (ii) Davalı veya iştiraklerinin bir yatırım danışmanı olarak hareket 
ettikleri veya başka şekilde  güven ilişkisi içinde oldukları herhangi bir Çalışan Hak Planı dahil herhangi bir yatırım 
şirketi veya bir araya getirilmiş yatırım fonu anlamına gelir.

8. Uzlaşma Grubuna dahil olup olmadığımdan hala emin değilsem ne olur?

Eğer Uzlaşma Grubuna dahil olup olmadığınızdan hala emin değilseniz, ücretsiz yardım talep edebilirsiniz. Daha fazla  
bilgi için 1-844-789-6862 (A.B.D.) veya +1-503-597-5526 (Uluslararası) arayın veya www.ISDAfixAntitrustSettlement.com 
adresini ziyaret edin. 

UZLAŞMANIN FAYDALARI

9. Uzlaşmalar ne sağlar?

Uzlaşan Davalılar toplu olarak Uzlaşma Grubuna 408,5milyon $ ödeyecek. Uzlaşan Davalıların her biri tarafından 
kabul edilen uzlaşma miktarları aşağıdadır:

Bank of America 50.000.000 $
Barclays 30.000.000 $
Citigroup 42.000.000 $ 
Credit Suisse 50.000.000 $
Deutsche Bank 50.000.000 $
Goldman Sachs 56.500.000 $
HSBC 14.000.000 $
JPMorgan 52.000.000 $
Royal Bank of Scotland 50.000.000 $
UBS 14.000.000 $
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408,5 milyon $ Uzlaşma Fonu, artı kazanılan faizler, eksi vergiler, Uzlaşma Grubuna bildirim ile ilgili masraflar, 
talep yönetimi, Mahkeme tarafından hükmedilen avukat ücretleri ve giderleri ve Grup Davacılara teşvik hükümleri 
geçerli bir Talep Kanıtı ve İbra Formu gönderen tüm Uzlaşma Grubu Üyeleri arasında paylaştırılacak.

Uzlaşan Davalılar, ayrıca doğrulayıcı bulgu sağlamayı kabul ettiler ki Grup Avukatı bunun Grup Davacıların 
Uzlaşmayan Davalılar aleyhindeki Davada taleplerini ileri sürmelerine yardımcı olmuştur ve olmaya devam 
edecektir. Uzlaşan Davalıların doğrulayıcı bulgu yükümlülükleri, Mahkeme emirlerine ve geçerli kanunlara tabi 
olarak, işlem verilerini sağlamak, belge sağlamak, avukat önerileri ve tanık görüşmelerini içerir. 

10. Uzlaşma Tutarı azaltılabilir mi veya uzlaşmalar sonlandırılabilir mi?

Belirli koşullar altında, her Uzlaşan Davalı, Uzlaşma Tutarında bir değişiklik isteme veya anlaşmayı feshetme 
hakkına sahiptir. Uzlaşma Tutarında indirim talep etme veya çözümü sona erdirme hakkı, her bir Uzlaşma Davalısı 
tarafından Uzlaşma Anlaşmasının 10. Paragrafında belirtilmiştir. Bir Uzlaşma Davalısı, Hariç Tutulma Taleplerinin 
toplamının Uzlaşma Grubu Dönemi boyunca uzlaşma kapsamında tazminata uygun olacak işlemlerin önemli bir 
kısmını oluşturduğunu ve bu hariç tutulmaların Uzlaşan Davalıya uzlaşma değerini önemli derecede azalttığını 
iddia ederse Uzlaşan davalı meseleyi birlikte seçilen bir arabulucuya sunma seçeneğine sahiptir. Arabulucunun 
Uzlaşma Tutarındaki bazı indirimlerin uygun olduğunu karara bağlaması durumunda Uzlaşma Tutarı azaltılabilir. 

Bir Uzlaşan Davalı, arabulucuya fesih için bir başvuru yaparak, alternatif olarak uzlaşmayı sona erdirmeyi isteyebilir. 
Böyle bir başvuru üzerine, arabulucu, yukarıda belirtilen indirim önleminin, bu başvuruyu yapan Uzlaşan Davalıyla 
yapılan uzlaşmanın esas faydasını korumak için yeterli olup olmadığını belirleyecektir. Bir uzlaşma feshedilirse, 
Taraflar Uzlaşma Anlaşmasını yürürlüğe koydukları tarihteki kendi statülerine geri döneceklerdir.

Uzlaşma Davalıları Uzlaşma Anlaşmalarının 10. Paragrafına başvurmazlarsa, tüm Uzlaşma Fonları “geriye işlemez” 
yani, Uzlaşan Davalılar Uzlaşma Fonunun herhangi bir kısmını geri çekme hakkına sahip değildir. 

11. Ödeme alacak mıyım?

Uzlaşma Grubunun bir üyesiyseniz ve Uzlaşma Grubundab çekilmediyseniz, uzlaşmalardan paranızın payını almak 
için bir Talep Formu verme hakkına sahipsiniz. Eğer bir Talep Formu göndermezseniz, uzlaşmalardan ödeme 
almayacaksınız. 

Ödemenizin tutarı Mahkemenin onayladığı Dağıtım Planı ile belirlenecek. Dağıtım Planı şu anda Net Uzlaşma 
Fonunu iki havuza ("A" ve "B") tahsis etmektedir. 

Havuz A, bir veya daha fazla ISDAfix oranlarıyla doğrudan bağlantılı olan ISDAfix Enstrümanlarını kapsar. Havuz 
B, diğer tüm ISDAfix Enstrümanlarını içerir. Havuz B'nin tahsisatı ayrıca dört alt grup arasında bölünecektir. Havuz 
B.1, dalgalı bacağın USD LIBOR'u referans aldığı sabit-dalgalı faiz oranı takaslarının yanı sıra, söz konusu faiz 
oranı takaslarının önceden belirlenmiş şartları uyarınca dağıtımını öngören faiz türevleri setini de kapsar. Havuz 
B.2, Hazine garantili gelir menkul kıymetlerini veya Hazine vadeli işlem sözleşmesi gibi bir Hazine garantisinin 
verilmesine izin veren herhangi bir türevi kapsar. Havuz B.3, Avrodolar vadeli işlem sözleşmelerini veya Avrodolar 
seçenekleri gibi bir Avrodolar vadeli işlem sözleşmesini teslim etmeyi sağlayan herhangi bir türev içerir. Havuz B.4, 
yukarıdaki kategorilerin herhangi birine uymayan herhangi bir ISDAfix Enstrümanından oluşur. 

Her bir işlem, yalnızca, bu İşlemin yapıldığı aynı havuz ve alt gruba atanmış olan Net Uzlaşma Fonu bölümüne 
yönelik bir iddianın temelini oluşturacaktır. Dağıtım Planı, uygun işlemlerin her biri için aşağıdakilere dayanarak 
göreceli ağırlıkları belirleyecektir: (a) Faiz ödemelerinin işlem için dayandığı para miktarı ("İşlem Kuramsal 
Miktarı"); (b) işlemin ISDAfix oranları ve piyasa takas oranlarına ekonomik duyarlılığı ("Ekonomik Çarpan"); ve 
(c) bu tür işlemlerden kaynaklanan taleplerin yargılama aşamasında karşılaşabileceği göreceli risk derecesi ("Dava 
Çarpanı"). Belirli bir işlem için İşlem Talep Tutarı, İşlem Başvurusu Tutarı = İşlem Kavramsal Tutarı x Ekonomik 
Çarpanı x Dava Çarpanı olarak hesaplanır. 

Her havuz/alt gruptan yapılan dağıtımlar, ağırlıklandırma tamamlandıktan sonra orantılı olarak yapılacaktır. 
Örneğin, A havuzuna tahsis edilen tüm işlemleriniz için kazancınız, (a) Havuz A için Net Uzlaşma Fonu tutarının 
çarpımıyla (b) Havuz A İşlem Talep Tutarlarınızın toplamına kıyasla oranını Tüm Uzlaşma Grubu Üyelerinin 
Havuzunun İşlem Başvurusu Tutarı şeklinde hesaplanacak. 

Dağıtım Planı ve uzlaştırma süreci ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ve düzenli güncellemeler için lütfen uzlaşma web 
sayfasını ziyaret edin, www.ISDAfixAntitrustSettlement.com veya 1-844-789-6862 (A.B.D.), veya +1-503-597-5526 
(Uluslararası) numaralardan Talep Yöneticisi ile irtibata geçin. 
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12. Ödemeyi nasıl alabilirim?

Ödeme alma hakkına sahip olmak için Talep Yöneticisine bir Talep Formu göndermeniz gerekir. Talep Formu bu 
Bildirime eklenmiştir. Talep Formunu uzlaşma web sayfasında www.ISDAfixAntitrustSettlement.com bulabilirsiniz 
veya 1-844-789-6862 (A.B.D.), veya +1-503-597-5526 (Uluslararası) numaralardan Talep Yöneticisi ile bağlantıya 
geçerek edinebilirsiniz. Talimatları dikkatle okuyun, formu doldurun, formun istediği tüm belgeleri ekleyin, 
imzalayın ve gönderin. Talep Formları elektronik olarak 16 Temmuz 2018 itibarıyle gönderilmiş olmalı.

13. Ne zaman bir ödeme alacağım?

Mahkeme 30 Mayıs 2018 tarihinde önerilen uzlaşmaları onaylayıp onaylamamak için bir duruşma yapacaktır. Eğer 
Mahkeme uzlaşmaları onaylarsa, daha sonra temyiz olabilir. Temyizlerin ne zaman çözüme kavuşabileceği her 
zaman kesin değildir. Çözüme kavuşması zaman alabilir, belki bir yıldan fazla. Lütfen sabırlı olun.

14. Ödeme almak ya da Uzlaşma Grubunda kalmak için nelerden vazgeçiyorum?

Kendinizi hariç tutmadığınız sürece Uzlaşma Grubunda kalıyorsunuz ve bu, dava edemez, dava açmaya devam 
edemez veya bu davadaki yasal sorunlarla ilgili olarak, Uzlaşan Davalılara veya İbra Edilen Banka Taraflarına karşı 
açılan diğer herhangi bir davanın parçası olamazsınız. Bu ayrıca, Mahkemenin tüm emirlerinin sizin için geçerli 
olacağı ve sizi yasal olarak bağladığı anlamına gelir. Uzlaşma Anlaşmalarında açıklandığı üzere, uzlaşmaların 
yürürlüğe girdiği tarihte, İbra Eden Tarafların her biri (i) İbra Eden Tarafın talebin kanıtını hazırlaması ve teslim 
etmesine bakılmaksızın Nihai Hüküm ve Ret Kararının yürürlüğe girmesi ile kanunen izin verilen en geniş ölçüde  
İbra Edilen Banka Tarafları aleyhinde ileri sürülen İbra Edilen Grup Taleplerinin tamamından tam, kesin ve sonsuza 
dek feragat etmiş, vazgeçmiş, el çekmiş ve bunları bırakmış sayılacaktır; ve (ii) İbra Edilen Grup Davasını İbra 
Edilen Bankalar aleyhinde herhangi bir mecrada açmaktan men edilecektir; ve (iii) İbra Edilen Bankalar aleyhinde 
İbra Edilen Grup Talepleri ile ilgili dava açmamayı ve herhangi bir üçüncü tarafın İbra Edilen Bankalar aleyhinde 
herhangi bir şekilde İbra Edilen Grup Talepleri ile ilgili herhangi bir dava açmasına veya sürdürmesine yardımcı 
olmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. 

"İbra Edilen Grup Talepleri", Uzlaşma Anlaşmalarında tanımlanan bir terimdir. " her ne zaman doğmuş olursa 
olsun ücretler, masraflar, cezalar, para cezaları, borçlar, harcamalar, avukatlık ücretleri ve zararlar için ister grup 
ister bireysel olarak, ister hukuka ister hakkaniyete dayansın veya anayasa, kanun, düzenleme, tebliğ, sözleşmeden 
doğsun veya başka nitelikte olsun Bilinmeyen Talepler, dava sebepleri, çapraz talepler, karşı talepler, isnatlar, borçlar, 
istekler, hükümler, davalar, yükümlülükler, alacaklar, mahsuplar, geri almak hakları veya her türlü yükümlülük ile 
ilgili borç (nasıl adlandırılırsa adlandırılsın) ve İbra Eden Tarafların İbra Edilen  [Banka] Taraflara karşı temsilen, 
türev olarak veya bir başka sıfatla sahip olmuş olduğu, şimdi sahip olduğu veya bundan sonra sahip olabileceği 
bilinen veya bilinmeyen, şüphelenilen veya şüphelenilmeyen, iddia edilmiş veya edilmemiş niteliği her ne olursa 
olsun (müşterek ve müteselsil dahil) Davanın fiili emsalinden doğan veya onun ile ilgili sınırlama olmaksızın 
aşağıdakiler dahil her türlü borç anlamına gelir: (i) ISDAfix Benchmark Oranının ayarlanması, sunulması veya 
iddia edilen manipülasyonuyla ilgili her türlü davranış; (ii) ISDAfix Benchmark Oranlarıyla ilgili herhangi bir sözde 
komplo, gizli anlaşma, haraç altına alma faaliyeti veya diğer uygunsuz davranış; (iii) CFTC Emirlerinde açıklanan 
veya CFTC Emrinde(lerinde) açıklanan türde ISDAfix Benchmark Oranlarının belirlenmesi, sunulması veya iddiası 
ile ilgili her türlü davranış; (iv) İbra Edilen [Banka] Tarafı tarafından veya faizsiz takaslar, takas spreadleri, swap 
vadeli işlemleri, swaptionlar, Avrodolar vadeli işlemleri ve ABD Hazineleri dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı 
olmayan herhangi bir üründeki herhangi bir teklif verme, teklif etme veya ticaret yapma ISDAfix Değerlendirme 
Oranlarını etkilemek veya bunlardan fayda sağlamayı amaçladığı veya bildirildiği veya iddia ettiği düşünülürse; ve 
(v) İbra Edilen UBS Tarafı arasında bir ISDAfix Benchmark Oranına dayalı faiz oranı takasları veya swaptionları 
ile ilgili müşteri kimliği, ticaret düzenleri, net pozisyonlar veya siparişler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan, 
müşteri bilgilerinin veya gizli bilgilerin paylaşımı veya değiştirilmesi ses, telefon, sohbet odaları, anlık mesajlar, 
eposta veya diğer yollarla diğer herhangi bir Kişi veya kuruluşla paylaşılması veya değiş tokuş yapılması. Açıklığın 
korunması amacıyla, yukarıda bahsedilen ibra (a), Davanın fiili emsaline dayanmayan ISDAfix Enstrümanlarıyla 
ilgili genel ticari uyuşmazlıkları ibra etmez; (b) Anlaşmanın uygulanması ile ilgili talepleri ibra etmez; ve (c) sadece 
Hazine ihalelerine ilişkin ABD Hazineleri için piyasanın manipüle edilmesi için Benchmark Oranlarını etkilemekten 
başka nedenlerle gerçekleştirildiği iddia edilen manipülasyon eylemlerinden kaynaklanan talepleri ibra etmez.

Bu paragrafta kullanılan daha büyük harfle yazılmış terimler Uzlaşma Anlaşmalarında tanımlanmıştır, bunlara 
www.ISDAfixAntitrustSettlement.com web sayfasından erişilebilirsiniz.

Uzlaşan Davalılar ve İbra Edilen taraflara karşı vazgeçtiğiniz taleplerin tanımı uzlaşma web sayfasında bulunan 
Uzlaşma Anlaşmasının 7. Paragrafına konulmuştur; bu, uzlaşma web sitesinde www.ISDAfixAntitrustSettlement.com  
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bulunabilir veya 1-844-789-6862 (A.B.D.) veya +1-503-597-5526 (Uluslararası) numaralarından Talep Yöneticisi ile 
iletişime geçilerek elde edilebilir. Kendinizi hariç tutmadığınız sürece, daha sonra bir talep gönderip göndermediğinize 
bakılmaksızın, burada ve Uzlaşma Anlaşmalarında belirtilen iddialardan "feragat ediyorsunuz".

KENDİNİZİ UZLAŞMALARDAN HARİÇ TUTMAK

Bu uzlaşmalardan bir ödeme istemiyorsanız ve bu davadaki yasal konular hakkında kendi kararınızı alarak dava 
açma veya davaya devam etme hakkınızı saklamak istiyorsanız Uzlaşma Grubundan çıkmak için adımlar atmanız 
gerekir. Buna kendinizin hariç tutulması denir ve bazen Uzlaşma Grubundan "çıkmak" olarak da anılır.

15. Uzlaşma Grubunda olmak istemezsem ne olur?

Eğer kendinizi Uzlama Grubundan hariç tutmak ister ya da Uzlaşma Grubundan “çıkmaya” karar verirseniz, 
uzlaşmalar tarafından çözülen talepler için Uzlaşan Davalıları veya diğer İbra Edilen Taraflardan herhangi birisini 
kendi başınıza dava etmek için serbestsiniz. Bununla birlikte, uzlaşmalardan para almayacaksınız ve Grup Avukatı, 
Uzlaşan Davalılar aleyhindeki iddialara ilişkin olarak sizi temsil etmeyecektir. Bununla birlikte, Grup Avukatı, 
Uzlaşmayan Davalılara karşı devam eden davada sizi temsil etmeye devam edecektir. Kendinizi üye olduğunuz 
Uzlaşma Grubundan çıkarırsanız, kendinizi 10 uzlaşmanın tümünden çıkarmış olacaksınız. Uzlaşmalardan para 
almak istiyorsanız, kendinizi hariç tutmayın.

16. Uzlaşmalardan nasıl çıkabilirim?

Talep Yöneticisine hariç tutulma için yazılı bir İstek göndererek kendinizi hariç tutabilir veya çekilebilirsiniz. Hariç 
Tutulma için İstek (a) yazılı olmalı; (b) sizin tarafınızdan ya da yetkili temsilciniz tarafından imzalanmış olmalı; 
(c) en azından adınız, adresiniz ve telefon numaranızı içermeli; (d) Toplu Uzlaşma Üyeliğinizin kanıtını içermeli;  
(e) aldığınız (eğer varsa) Talep Formundaki(larındaki) basılı talep numarası kimliğini içermeli; ve (f) önemli ölçüde 
aşağıdakileri belirtecek şekilde imzalanmış bir beyan içermelidir: “Ben/biz burada bildirim(riz) ki ben/biz ISDAfix 
Antitröst Hukuk Davasında önerilen Uzlaşma Grubunda dahil değilim(liz).”; dilekçe için İngilizcesi: “I/we hereby 
request that I/we be excluded from the proposed Settlement Class in the ISDAfix Antitrust Litigation.” Uzlaşma 
Grubuna üye olduğunuzun kanıtı, ticaret onayları, işlem raporları, hesap tabloları veya Uzlaşma Grubu üyeliğini 
gösteren diğer belgeleri içerebilir.

Telefon veya eposta yoluyla kendinizi hariç tutamazsınız. Bunu yazılı olarak ve posta yoluyla yapmalısınız. Geçerli 
olması için, Hariç Tutulma İsteğinize 30 Nisan 2018 tarihi itibarıyla posta damgası basılmış olmalı ve Talep 
Yöneticisinin aşağıdaki adresine postalanmış olmalıdır:

Alaska Electrical Pension Fund et al. vs. Bank of America et al.
c/o Epiq Systems Inc.
P.O. Box 3775
Portland, OR 97208-3775
U.S.A.

Hariç tutulmayı isterseniz, hiçbir uzlaşma ödemesi almayacaksınız ve uzlaşmalar hakkında görüş bildiremeyecek 
ve itiraz edemeyeceksiniz. Bu hukuk davasında gerçekleşen hiçbir şeyle veya uzlaşmayla yasal olarak bağlı 
olmayacaksınız.

17. Eğer kendimi hariç tutarsam, uzlaşmalardan para alabilir miyim?

Hayır. Eğer kendinizi hariç tutarsanız, uzlaşmalardan para ile ilgili hiçbir fayda sağlamayacaksınız.

18. Eğer kendimi hariç tutarsam, uzlaşmalar üzerine görüşte bulunabilir miyim?

Hayır. Eğer kendinizi hariç tutarsanız, artık Uzlaşma Grubunun bir üyesi olmayacaksınız ve uzlaşmaların hiçbir 
hususu hakkında görüş bildiremeyecek ve itiraz edemeyeceksiniz.
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UZLAŞMALARA GÖRÜŞ BİLDİRMEK VEYA İTİRAZ ETMEK

19. Uzlaşmalar hakkında ne düşündüğümü Mahkemeye nasıl anlatırım?

Uzlaşma Grubunun üyesiyseniz ve kendinizi hariç tutmadıysanız, uzlaşmalar hakkında ne düşündüğünüzü 
Mahkemeye söyleyebilirsiniz. Uzlaşmaların herhangi bir bölümüne görüş bildirebilir ya da itiraz edebilirsiniz, Dağıtım 
Planı, avukatların ücreti ve masraflar için istekler veya Uzlaşma Grubunu temsil etmek için Grup Davacılara teşvik 
ödülleri isteği için. Mahkemenin onları neden onaylaması gerektiğini düşündüğünüze dair sebepler sunabilirsiniz. 
Mahkeme görüşlerinizi dikkate alacaktır.

Bir görüşte ya da itirazda bulunmak isterseniz, bunu yazılı yapmalısınız ve aşağıdaki adrese postalayarak Mahkemeye 
sunmalısınız. Yazılı görüşünüz veya itirazınız aşağıdakileri içermelidir: (a) Adillik Duruşmasına şahsen veya avukat 
vasıtasıyla itirazda bulunmayı planlıyorsanız da (Mahkemenin itirazınızı dikkate alması için orada olmanız gerekli 
değildir); (b) Uzlaşma Grubu üyeliğinin kanıtı ve (c) itirazın spesifik gerekçeleri ve tüm belge ve yazıların yanı sıra 
Mahkemenin dikkate alması için neden orada olmayı arzuladığınız ve duyulmanız gerektiğinin nedenleri. Uzlaşma 
Grubuna üye olduğunuzun kanıtı, ticaret onayları, işlem raporları, hesap tabloları veya Uzlaşma Grubu üyeliğini 
gösteren diğer belgeleri içerebilir.

Telefon ya da eposta yoluyla görüşte veya itirazda bulunamazsınız. Dikkate alınması için, 30 Nisan 2018 tarihi 
itibarıyla aşağıdaki adrese itirazınızı postalayarak Mahkemeye itirazınızı sunmalısınız:

The Honorable Jesse M. Furman 
Thurgood Marshall
United States Courthouse
40 Foley Square
New York, NY 10007

Zamanında belirtilen şekilde görüş veya itirazda bulunmazsanız, görüşleriniz Mahkemede ya da temyizdeki hiçbir 
mahkemede dikkate alınmayacaktır.

20. İtiraz etmek ve hariç tutulmak arasındaki fark nedir?

İtiraz etmek basitçe uzlaşmalar hakkında beğenmediğiniz bazı şeyleri Mahkemeye söylemektir. Sadece Uzlaşma 
Grubunda kalırsanız, itiraz edebilirsiniz. Kendiniz hariç tutmak, Mahkemeye Uzlaşma Grubunun bir parçası olmak 
istemediğinizi söylemek demektir. Eğer kendinizi hariç tutarsanız, itiraz etmek için hiçbir temeliniz yok, çünkü 
uzlaşmalar artık sizi etkilemiyor.

SİZİ TEMSİL EDEN AVUKATLAR

21. Bu davada bir avukatım var mı?

Evet. Sizi ve Uzlaşma Grubunu temsil etmek üzere Mahkeme aşağıda listelenen üç avukatı 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

707 Broadway, Suite 1000
San Diego, CA 92101

Bu avukatlar Grup Avukatı olarak bilinir. Grup Avukatı avukatlık ücretleri ve masraflarının Uzlaşma Fonundan 
ödenmesi için Mahkemeye baş vuracaktır. Grup Avukatının hizmetleri için başka bir ücret alınmayacaktır. Eğer 
kendi avukatınız tarafından temsil edilmek isterseniz, kendiniz masraf yaparak birini tutabilirsiniz.
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22. Avukatlara ödeme nasıl yapılacak?

Bugüne kadar, Grup Avukatlarına avukatlık ücreti olarak veya hukuk davası ile bağlantılı olarak sarf edilmiş 
maliyetler için geri ödeme olarak ödeme yapılmadı. Herhangi bir avukat ücreti ve masrafların karşılanması ancak adil 
ve makul olarak belirlenen miktarlarda Mahkeme tarafından onaylandığı şekilde verilecektir. Uzlaşma Anlaşmaları, 
Grup Avukatının avukat ücretlerinin ve sarf edilmiş masrafların Uzlaşma Fonundan verilmesi için Mahkemeye 
başvurabilmesini sağlar. Adillik Duruşması Sürecinden önce, Grup Avukatı Uzlaşma Fonunun yüzde 30'unu 
aşmamak koşuluyla avukatlık ücretini alacaktır; dava masraflarının karşılanması; ve bu tür avukatlık ücretlerine 
ve masraflara, Uzlaşma Fonu başlangıcından avukatlık ücretleri ve masraflar ödenene kadar Uzlaşma Fonundaki 
kazançlarla aynı oranda faiz ödersiniz. Grup Davacılar, Uzlaşma Grubu adına alınan özgün gayretleri ve masrafları 
nedeniyle teşvik edici ödüller de isteyebilir. Avukatlık ücretleri ve masraflar ve teşvik ödülleri için Grup Avukatının 
önerisi, başvurular 30 Mart 2018 tarihinde sunulduktan sonra uzlaşma internet sitesinde sunulacaktır.

Mahkeme, Adillik Duruşması sırasında veya sonrasında, Grup Avukatının avukatlık ücretleri, harcamaları ve teşvik 
ödülleri taleplerini değerlendirir.

MAHKEMENİN ADİLLİK DURUŞMASI

23. Mahkeme uzlaşmaları onaylayıp onaylamayacağına nerede ve ne zaman karar verecek?

Mahkeme Adillik Duruşmasını 30 Mayıs 2018 tarihinde, saat 15:30'da, the United States District Court for the 
Southern District of New York, Thurgood Marshall United States Courthouse, 40 Foley Square, Courtroom 1105, 
New York, NY 10007 adresinde görecektir. Ek bir bildirim olmadan duruşma başka bir tarih ve zamana alınabilir, 
yani seyahat planları yapmadan www.ISDAfixAntitrustSettlement.com adresini kontrol etmelisiniz. Adillik 
Duruşmasında, Mahkeme uzlaşmaların adil, makul ve yeterli olup olmadığına ve Dağıtım Planının adil ve yeterli 
olup olmadığına karar verecektir. Mahkeme, ayrıca, Grup Avukatına ne kadar ödeneceğine karar verecek ve dava 
masraflarını ve Toplu Davacılara teşvik ödüllerini onaylayıp onaylamayacağına karar verecektir. Eğer görüşler ve 
itirazlar varsa, Mahkeme onları bu celsede dikkate alacaktır. Duruşmada veya sonrasında, Mahkeme uzlaşmaları 
onaylayıp onaylamayacağına karar verecektir. Bu kararın ne kadar süreceğini bilmiyoruz.

24. Duruşmaya gelmem gerekiyor mu?

Hayır. Grup Avukatı duruşma sırasında Mahkemenin her türlü sorusuna cevap verecek hazırlığı yapmış olacaktır. 
Bununla birlikte, kendiniz masraf ederek duruşmaya katılmak için gelebilirsiniz. Eğer bir görüş ya da itiraz 
göndermişseniz, açıklamak için Mahkemeye gelmenize gerek yok. Yazılı görüşünüzü veya itirazınızı bu Bildirimde 
belirtildiği şekilde zamanında gönderdiyseniz, Mahkeme bunu dikkate alacaktır. Katılması için başka bir avukata da 
ödeme yapabilirsiniz, ancak bu gerekli değildir.

25. Duruşmada konuşabilir miyim?

Adillik Duruşmasında konuşmak için Mahkemeden izin isteyebilirsiniz. Adillik Duruşmasında bulunmak ve kişisel 
olarak ya da masraflarını ödeyip de tuttuğunuz avukat vasıtasıyla görüşte bulunmak ya da itiraz etmek istiyorsanız, 
yazılı görüş veya itirazınızda Adillik Duruşmasında bulunma niyetinizi belirtmeniz gerekecektir. Görüş ya da 
itirazınızı nasıl sunacağınız hakkındaki bilgiler için Soru 19'a bakın.

HİÇBİR ŞEY YAPMAZSANIZ

26. Hiçbir şey yapmazsam ne olur?

Hiçbir şey yapmazsanız, uzlaşmalardan hiç para almayacaksınız. Kendinizi hariç tutmadığınız sürece, dava 
başlatamaz, bir dava ile devam edemez ya da bu davadaki yasal konularla ilgili Davalılara veya İbra Edilen Taraflara 
karşı açılan herhangi bir davanın parçası olamazsınız.
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DAHA FAZLA BİLGİ ELDE ETMEK

27. Daha fazla bilgiyi nasıl elde ederim?

Bu Bildirim uzlaşmaları özetler. Daha fazla bilgi Uzlaşma Anlaşmalarında bulunur. Uzlaşma Anlaşmalarının tam 
kopyalarını www.ISDAfixAntitrustSettlement.com adresinde bulabilirsiniz. Web sayfası bu uzlaşmalar, Talep 
Formu ve Uzlaşma Grubunun bir üyesi olup olmadığınızı ve ödeme için uygun olup olmadığınızı belirlemede 
yardımcı olmak üzere diğer bilgiler için ortak sorulara cevap verir. 1-844-789-6862 (A.B.D.) veya +1-503-597-5526 
(Uluslararası) numaralarından veya aşağıdaki adresten de Talep Yöneticisi ile iletişime geçebilirsiniz: 

Alaska Electrical Pension Fund et al. vs. Bank of America et al.
c/o Epiq Systems Inc.
P.O. Box 3775 
Portland, OR 97208-3775
U.S.A.

TARİH: 18 Ocak 2018

MAHKEMENİN EMRİYLE
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