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Indien u ISDAfix instrumenten verhandelde tussen 1 januari 2006 en 31 januari 2014, kan u benadeeld worden 
door een nieuwe en aanvullendegroepschikking. 

Voor de toepassing van deze Schikking1 betekent “ISDAfix-instrument” (i) enige en alle rentederivaten, inclusief maar 
niet beperkt tot swaps, swapspreads, swapfutures, variantieswaps, volatiliteitsswaps, range-opbouwswaps, constante 
looptijdswaps, opties voor constante looptijdruil, digitale opties, in geld afgewikkelde swaptions, fysiek afgewikkelde 
swaptions, swapnote futures, in contanten afgewikkelde swapfutures, steepeners, flatteners, inverse floaters, snowballs, 
rentebedeelde structuurnota’s en digitale en opvraagbare range-opbouwnota’s, uitgedrukt in USD of gerelateerd aan USD-
rentetarieven en (ii) alle financiële instrumenten, producten of transacties die op enigerlei wijze gerelateerd zijn aan de 
USD ISDAfix-benchmarkpercentages, inclusief maar niet beperkt tot instrumenten, producten of transacties die verwijzen 
naar USD ISDAfix-benchmarktarieven en alle instrumenten, producten of transacties die relevant zijn voor de bepaling of 
berekening van USD ISDAfix-benchmarktarieven. 

Een federale rechtbank heeft deze Kennisgeving goedgekeurd. Dit is geen verzoek van een advocaat.

• De Kennisgeving heeft betrekking op een rechtszaak waarin beweerd wordt dat Verweerders zich bezighielden met 
concurrentieverstorende handelingen die de markt voor ISDAfix-instrumenten beïnvloedden in strijd met sectie 1 van 
de Sherman Act, 15 U.S.C. § 1. De rechtszaak beweert ook dat bepaalde Verweerders ten onrechte verrijkt zijn op 
grond van het gewoonterecht en dat bepaalde Verweerders ISDA-raamovereenkomsten hebben geschonden door hun 
concurrentiebeperkende handelingen. De rechtszaak is aanhangig gemaakt door, en namens, bepaalde Personen die 
transacties hebben uitgevoerd in bepaalde ISDAfix-instrumenten. Verweerders ontkennen dat ze iets verkeerd deden.

• Eerdere schikkingen waarin een gecombineerd totaal van $ 408,5 miljoen werd teruggevorderd, werden bereikt 
met bepaalde verweerders en die schikkingen zijn definitief goedgekeurd door de Rechtbank (de “Goedgekeurde 
Schikkingen”). De Goedgekeurde Schikkingen werden bereikt met verweerders Bank of America, N.A.; Barclays Bank 
PLC en Barclays Capital Inc.; Citigroup Inc.; Credit Suisse AG, New York filiaal; Deutsche Bank AG; The Goldman 
Sachs Group, Inc.; HSBC Bank USA, N.A.; JPMorgan Chase & Co.; Royal Bank of Scotland PLC; en UBS AG.

• Deze Kennisgeving dient om u op de hoogte te brengen van een nieuwe en aanvullende voorgestelde schikking 
(de “Voorgestelde Schikking” of de “Schikking”). De Voorgestelde Schikking werd bereikt met Verweerders BNP 
Paribas (genaamd in het Groepsgeding als “B.N.P. Paribas SA”); ICAP Capital Markets LLC (nu bekend als Intercapital 
Capital Markets LLC); Morgan Stanley & Co. LLC; Nomura Securities International, Inc.; en Wells Fargo Bank, N.A. 
(gezamenlijk de “Nieuwe Schikkende Verweerders”). 

• De Nieuwe Schikkende Verweerders zijn overeengekomen om een   totaal van $ 96 miljoen (het “Schikkingsfonds”) 
te betalen. Voordat er geld wordt betaald aan Schikkingsgroepsleden, zal de Rechtbank een hoorzitting houden om 
te beslissen of de Schikking worden goedgekeurd. De goedkeuring door de Rechtbank van deze Schikking zal alle 
relevante claims tegen de Nieuwe Schikkende Verweerders beslechten. Het bedrag dat elke Nieuwe Schikkende 
Verweerder bijdraagt aan het Schikkingsfonds wordt hieronder uiteengezet.

• De Groepseisers en de Nieuwe Schikkende Verweerders zijn het oneens over hoeveel geld gewonnen zou zijn als de 
Groepseisers een rechtsgeding tegen de Nieuwe Schikkende verweerders hadden gewonnen.

• Uw wettelijke rechten zullen worden beïnvloed, ongeacht of u handelt of niet. Lees deze Kennisgeving volledig en 
zorgvuldig door.

• De Rechtbank die verantwoordelijk is voor deze zaak, moet beslissen of deze nieuwe en aanvullende Voorgestelde 
Schikking wordt goedgekeurd. Betalingen zullen worden gedaan als de Rechtbank de Schikking goedkeurt en, als er 
beroep wordt aangetekend, nadat het beroep is beslecht.

De Rechtbank heeft de onderstaande advocaten aangewezen als Hoofdadvocaten om u en de Schikkingsgroep te 
vertegenwoordigen:

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

1 Door deze kennisgeving van een aanvullende Voorgestelde Schikking van groepsvordering (de “Kennisgeving”) heen hebben alle 
termen met een hoofdletter, die niet onmiddellijk gedefinieerd worden, dezelfde betekenis als in de Bepaling en Akkoord tot Schikking 
(“Schikkingsakkoord”) dat beschikbaar is op www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.
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UW WETTELIJKE RECHTEN EN OPTIES IN DEZE SCHIKKING

DIEN EEN 
CLAIMFORMULIER IN 
vóór 23 december 2018

Tenzij u eerder een tijdig en geldig claimformulier indiende in verband met 
de eerder Goedgekeurde Schikkingen, is de enige manier om uw deel van het 
Schikkingsfonds te ontvangen, om een claimformulier in te dienen voor deze 
datum.

SLUIT UZELF UIT vóór 13 
oktober 2018

Ontvang geen betaling. Dit is de enige optie waarmee u ooit deel kunt uitmaken 
van een andere rechtszaak tegen de Nieuwe Schikkende Verweerders over de 
juridische claims in dit geval.

GEEF EEN REACTIE OF 
MAAK BEZWAAR vóór 13 
oktober 2018

Schrijf aan de Rechtbank over waarom u het wel of niet eens bent met de nieuwe 
Schikking.

GA NAAR EEN 
HOORZITTING op 8 
november 2018

Vraag om voor de Rechtbank te spreken over de eerlijkheid van de nieuwe 
Schikking.

DOE NIETS

Indien u eerder een tijdig en geldig claimformulier indiende in verband met de 
eerder Goedgekeurde Schikkingen, zal dat claimformulier van toepassing zijn 
op beide Goedgekeurde Schikkingen en deze nieuwe, Voorgestelde Schikking. 
Bijgevolg zult u uw deel van het Schikkingsfonds ontvangen.

Indien u geen tijdig en geldig claimformulier indiende in verband met de 
eerder Goedgekeurde Schikkingen, zal niets doen in verband met deze nieuwe 
Voorgestelde Schikking betekenen dat u geen betaling zult ontvangen en voor 
altijd uw rechten opgeeft om deel uit te maken van enige andere rechtszaak tegen 
de Nieuwe Schikkende Verweerders over de juridische claims in deze zaak.
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BASISINFORMATIE

1. Waarom heb ik deze Kennisgeving ontvangen?

U ontvangt deze Kennisgeving omdat u deze hebt aangevraagd of omdat onze gegevens aangeven dat u mogelijk lid bent van 
de Schikkingsgroep in dit Geding, omdat u mogelijk betalingen bent aangegaan, hebt ontvangen of gedaan, afgewikkeld, 
beëindigd, verhandeld of in bezit bent van een in aanmerking komend ISDAfix-instrument tussen 1 januari 2006 en 31 
januari 2014. De term “ISDAfix-instrument” wordt gedefinieerd op pagina 1 van deze Kennisgeving.

U hebt het recht op kennis van deze procedure en uw wettelijke rechten en opties voordat de Rechtbank beslist om de 
Voorgestelde Schikking goed te keuren. Als de Rechtbank de Schikking goedkeurt en eventuele bezwaren of beroepen 
zijn opgelost, zal een door de rechtbank aangewezen schikkingsadministrator de schikkingsbetalingen verrichten die de 
Schikking toestaat. In deze Kennisgeving worden de procedure, de Voorgestelde Schikking, uw wettelijke rechten, de 
voordelen die beschikbaar zijn, wie ervoor in aanmerking komt en hoe u ze krijgt, toegelicht.

Als u deze Kennisgeving hebt ontvangen maar de daarvoor in aanmerking komende transacties (zoals hieronder besproken) 
werden uitgevoerd namens de uiteindelijke begunstigde(n), stuurt u deze Kennisgeving en eventuele begeleidende documenten 
naar de uiteindelijke begunstigde(n) of geeft u een lijst met de namen en adressen van de uiteindelijke begunstigde(n) aan de 
Claims Administrator zodat deze dit kan doen. Als u hulp nodig hebt, neem dan contact op met de Claims Administrator. 

2. Waar gaat deze procedure over?

De rechtszaak beweert dat Verweerders, inclusief de Nieuwe Schikkende Verweerders, zich bezighielden met 
concurrentieverstorende handelingen die de markt voor ISDAfix-instrumenten beïnvloedden in strijd met sectie 1 van de 
Sherman Act, 15 U.S.C. § 1. De rechtszaak beweert ook dat bepaalde Verweerders, waaronder bepaalde Nieuwe Schikkende 
Verweerders, ten onrechte verrijkt zijn op grond van het gewoonterecht en dat ze ISDA-raamovereenkomsten hebben 
geschonden door hun concurrentiebeperkende handelingen. De rechtszaak is aanhangig gemaakt door, en namens, bepaalde 
Personen die transacties hebben uitgevoerd in ISDAfix-instrumenten. Alles Verweerders ontkennen dat ze iets verkeerd 
gedaan hebben.

De Rechtbank die toezicht houdt op de zaak is de United States District Court voor het zuidelijke district van New York. De 
zaak wordt genoemd Alaska Electrical Pension Fund, et al. v. Bank of America, N.A., et al.14-cv-7126 (JMF).

De entiteiten die deze rechtszaak uitvoeren, aangeduid als “Groepseisers”, zijn 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; en County of Washington, Pennsylvania. 

De Groepseisers beweren onder meer dat de Verweerders, inclusief de Nieuwe Schikkende Verweerders, samenspanden om 
USD “ISDAfix” te manipuleren, een wereldwijde benchmarkreferentierentevoet die wordt gebruikt in de rentederivatenmarkt. 
De Groepseisers beweren dat de Verweerders 14 banken zijn die de markt domineren voor rentederivaten evenals inter-
dealer broker ICAP, die het ISDAfix-settingproces beheerden tijdens de Schikkingsgroepsperiode. In het algemeen voeren 
de Groepseisers aan dat de Verweerders de ISDAfix-tarieven hebben beïnvloed om supraconcurrerende winsten op hun 
derivatenposities veilig te stellen.

De Groepseisers beweren dat gedurende de Schikkingsgroepsperiode ISDAfix-koersen dagelijks werden vastgesteld en 
gepubliceerd voor verschillende valuta’s en looptijden door middel van een tweestapsproces dat werd beheerd door de 
Nieuwe Schikkende Verweerder ICAP. Volgens de Groepseisers werden de koersen zodanig ontworpen dat ze de huidige 
mid-market-rente op een bepaald tijdstip weergeven voor het vaste deel van de standaard “fixed-for-floating”-renteswap. 
Ten eerste heeft ICAP, beginnend om 11.00 uur, “referentietarieven” berekend die werden ontworpen om de schatting van 
ICAP van de gemiddelde handelssnelheid van USD renteswaps op dat moment te weerspiegelen. Ten tweede verspreidde 
ICAP de referentierentevoeten naar de banken van de Verweerders, vroeg elk van hen naar hun werkelijke biet-/laatkoers en 
gebruikte vervolgens de antwoorden om de gepubliceerde ISDAfix-percentages te berekenen.

De Groepseisers beweren verder dat de Verweerders, inclusief de Nieuwe Schikkende Verweerders, gedurende de 
gehele Schikkingsgroepsperiode beide stappen van dit USD ISDAfix-tariefbepalingsproces hebben gemanipuleerd. De 
Groepseisers beweren dat de Verweerders eerst transacties hebben uitgevoerd met als doel de referentiepercentages te 
beïnvloeden en vervolgens hebben gehandeld op basis van hun akkoord om hun werkelijke, respectievelijke tarieven niet in 
te dienen, maar eerder om het ICAP-referentiepercentage te accepteren, ongeacht of het overeenkomt met hun echte bied-/
laatkoers. De Groepseisers beweren ook dat Verweerders uiteindelijk gedurende meerdere jaren bijna elke dag dezelfde 
opmerkingen hebben ingediend, wat een statistische onmogelijkheid is. 

Als gevolg van het vermeende wangedrag van de Nieuwe Schikkende Verweerders beweren de Groepseisers dat de Nieuwe 
Schikkende Verweerders hen (en anderen) schade hebben berokkend. Zij beweren bijvoorbeeld, zonder beperking, dat 
transacties met betalingen gekoppeld aan ISDAfix-tarieven zouden zijn beïnvloed als ISDAfix-tarieven op kunstmatige 
niveaus waren vastgesteld. Ze beweren dat andere transacties (bijv. swaps) zouden zijn beïnvloed door het effect dat de 
manipulatie had op de prijsstelling van die instrumenten.
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Zoals hierboven vermeld, ontkennen de Nieuwe Schikkende Verweerders zich schuldig te maken aan enig onrechtmatig 
handelen.

3. Waarom is dit een groepsgeding?

Een groepsgeding is een rechtszaak waarin enkele vertegenwoordigende eisers claims namens zichzelf en andere personen 
in vergelijkbare omstandigheden (d.w.z. de groep) met soortgelijke claims tegen de verweerders indienen. De eisers, de 
Rechtbank en de raadslieden die zijn aangesteld om de groep te vertegenwoordigen, hebben allemaal de verantwoordelijkheid 
ervoor te zorgen dat de belangen van alle groepsleden voldoende worden vertegenwoordigd.

Belangrijk is dat de groepsleden NIET individueel verantwoordelijk zijn voor de honoraria of procedurekosten van de 
raadslieden van de groep die door de rechtbank zijn aangeduid. In een groepsgeding worden advocatenhonoraria en 
procedurekosten doorgaans betaald uit het schikkingsfonds (of het bedrag van het Rechtsbevel) en moeten ze door de 
Rechtbank worden goedgekeurd. Als er geen terugvordering is, worden de advocaten niet betaald.

Wanneer een groepseiser een schikking aangaat, zoals de Voorgestelde Schikking met de Nieuwe Schikkende Verweerders 
hier, zal de Rechtbank eisen dat de leden van de groep op de hoogte worden gesteld van de Schikking en een gelegenheid 
krijgen om te worden gehoord. De Rechtbank houdt vervolgens een hoorzitting om, onder andere, te bepalen of de schikking 
eerlijk, redelijk en toereikend is voor de leden van de groep.

4. Waarom is er een Schikking getroffen?

De Rechtbank heeft niet in het voordeel van de Groepseisers of de Nieuwe Schikkende verweerders geoordeeld. De 
Groepseisers en hun door de Rechtbank benoemde raadslieden onderzochten grondig de feiten en wetgeving met 
betrekking tot de claims die in deze procedure aan de orde zijn, evenals de mogelijke verweermiddelen van de Nieuwe 
Schikkende verweerders. Als gevolg van dit onderzoek geloven de Groepseisers dat ze tijdens een rechtsgeding aanzienlijke 
schadevergoeding hadden kunnen winnen. De Nieuwe Schikkende verweerders zijn van mening dat de claims van de 
Groepseisers ongegrond zijn en zijn van mening dat de claims afgewezen zouden zijn vóór het rechtsgeding, tijdens het 
rechtsgeding of in hoger beroep. De Nieuwe Schikkende verweerders denken dat de rechtbank van het rechtsgeding of een 
hof van beroep de Groepseisers zou hebben belet om de zaak als een groepsgeding te procederen. De Nieuwe Schikkende 
verweerders geloven niet dat de Groepseisers ooit enige schade aan de Schikkingsgroep hebben kunnen bewijzen, in welk 
geval de Schikkingsgroep niets zou ontvangen. 

Geen van die betwiste kwesties werd beslist met betrekking tot claims tegen de Nieuwe Schikkende verweerders. In plaats 
daarvan kwamen de Groepseisers en Nieuwe Schikkende verweerders na lange, gedetailleerde en zakelijke onderhandelingen 
overeen om de zaak te schikken. De Nieuwe Schikkende verweerders zijn overeengekomen om een   totaal van $ 96 miljoen 
(het “Schikkingsfonds”) te betalen om de zaak te schikken. Als de Schikking wordt goedgekeurd, zullen beide partijen 
de kosten en risico’s van nadelige resultaten vóór of na het rechtsgeding of in hoger beroep vermijden, en krijgen de 
Schikkingsgroepsleden die geldige Claimformulieren indienen, een vergoeding. De Groepseisers en hun Raadslieden van 
de groep denken dat de Schikking het beste is voor alle Schikkingsgroepsleden.

WIE KAN DEELNEMEN AAN DE SCHIKKING

5. Hoe weet ik of ik deel uitmaak van de Schikking?

De schikkingsgroep bestaat uit de volgende: 

Alle personen of entiteiten die tijdens de Schikkingsgroepsperiode een ISDAfix-instrument zijn aangegaan, hebben 
ontvangen of betaald, afgewikkeld, beëindigd, verhandeld of aangehouden. Uitgesloten van de Schikkingsgroep 
zijn Verweerders en hun werknemers, gelieerde ondernemingen, ouders, dochterondernemingen en mede-
samenzweerders, indien aanwezig, al dan niet genoemd in de Gewijzigde klacht, en de Amerikaanse Overheid, 
en alle Vrijgegeven Verwerende partijen met dien verstande echter dat Beleggingsvehikels niet mogen worden 
uitgesloten van de definitie van de Schikkingsgroep.

De Schikkingsperiode is van 1 januari 2006 tot 31 januari 2014. Als u deze Kennisgeving hebt ontvangen maar de daarvoor 
in aanmerking komende transacties werden uitgevoerd namens de uiteindelijke begunstigde(n), stuurt u deze Kennisgeving 
en eventuele begeleidende documenten naar de uiteindelijke begunstigde(n) of geeft u de naam en het adres van die 
uiteindelijke begunstigde(n) aan de Claims Administrator zodat deze dit kan doen. Als u hulp nodig hebt, neem dan contact 
op met de Claims Administrator. 
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6. Welke ISDAfix-instrumenten worden gedekt door de Schikking?

De Schikking heeft betrekking op USD ISDAfix-instrumenten, die voor deze schikking het volgende omvatten, maar niet 
zijn beperkt tot:

• Elk van de volgende zijn uitgedrukt in USD of gerelateerd aan de USD-rentetarieven: swaps, swapspreads, 
swapfutures, variantieswaps, volatiliteitsswaps, range-periodeswaps, constante looptijdswaps, opties voor 
constante looptijd swap, digitale opties, in geld afgewikkelde swaptions, fysiek afgewikkelde swaptions, 
swapnote futures, in contanten afgewikkelde swapfutures, steepeners, flatteners, inverse floaters, snowballs, 
rentebedeelde structuurnota’s en digitale en opvraagbare range-opbouwnota’s.

• Alle andere financiële instrumenten, producten of transacties die op enigerlei wijze gerelateerd zijn aan de USD 
ISDAfix-benchmarkpercentages, inclusief maar niet beperkt tot instrumenten, producten of transacties die 
verwijzen naar USD ISDAfix-benchmarktarieven en alle instrumenten, producten of transacties die relevant 
zijn voor de bepaling of berekening van USD ISDAfix-benchmarktarieven. 

ISDAfix-benchmarktarieven worden gedefinieerd als alle houders van USD ISDAfix, inclusief alle USD ISDAfix-tarieven 
en USD ISDAfix-spreads, en alle “referentietarieven” die worden gedistribueerd als onderdeel van het USD ISDAfix-
inzendingsproces. 

7. Zijn er uitzonderingen op het opgenomen worden in de Schikkingsgroep?

Ja. U bent niet opgenomen in de Schikkingsgroep als u een van de volgende bent: een Verweerder, hun werknemers, 
gelieerde ondernemingen, ouders, dochtermaatschappij van een Verweerder, of een vroegere of huidige directe en 
indirecte moedermaatschappijen (inclusief holdingmaatschappijen), dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen 
of geassocieerde deelnemingen (alle zoals gedefinieerd in SEC Regel 12b-2, uitgevaardigd overeenkomstig de Securities 
Exchange Act van 1934), divisies, joint ventures, voorgangers, opvolgers, overnemende partij, agenten, advocaten, 
juridische of andere vertegenwoordigers, verzekeraars (inclusief herverzekeraars en co-assuradeuren), rechtverkrijgenden, 
gevolmachtigden en huidige en voormalige werknemers, functionarissen of directeuren van een Nieuwe Schikkende 
Verweerder. Ook uitgesloten is een persoon wiens uitsluiting anderszins wettelijk verplicht is.

“Beleggingsinstrumenten” zijn echter niet uitgesloten van de Schikkingsgroep. Met het oog op deze Schikking wordt onder 
een Beleggingsinstrument verstaan elke beleggingsmaatschappij of een gepoold investeringsfonds, inclusief, maar niet 
beperkt tot, het volgende: (i) groepen beleggingsfondsen, op de beurs verhandelde fondsen, fonds of fondsen en hedge funds 
waarin een Verweerde een direct of indirect belang heeft of kan hebben of op grond waarvan zijn gelieerde ondernemingen 
kunnen optreden als een beleggingsadviseur maar waarbij een Verweerder of zijn respectieve gelieerde ondernemingen 
geen meerderheidsaandeelhouders zijn of geen meerderheidsbelang hebben, en (ii) een Beloningsregeling voor personeel 
met betrekking tot welke Verweerde of zijn gelieerde ondernemingen optreden als een beleggingsadviseur of anderszins een 
vertrouwenspersoon kan zijn.

8. Wat als ik nog steeds niet zeker weet of ik opgenomen ben in de Schikkingsgroep?

Als u nog steeds niet zeker weet of u bent opgenomen in de Schikkingsgroep, kunt u gratis om hulp vragen. U kunt  
1-844-789-6862 (VS) of +1-503-597-5526 (Int.) bellen of www.ISDAfixAntitrustSettlement.com bezoeken voor meer 
informatie. 

DE SCHIKKINGSVOORDELEN

9. Wat versterkt de Schikking?

De Nieuwe Schikkende Verweerders betalen gezamenlijk $ 96 miljoen aan de Schikkingsgroep. Het Schikkingsfonds van 
$ 96 miljoen, plus rente, en na aftrek van belastingen, alle kosten in verband met kennisgeving aan de Schikkingsgroep, 
administratie van claims, door rechtbank toegekende advocatenkosten, onkostenvergoedingen en aanmoedigingspremies 
aan Groepseisers (het “Netto Schikkingsfonds”) zal verdeeld worden over alle Schikkingsgroepsleden die een tijdig en 
geldig claimformulier voor de Goedgekeurde Schikkingen hebben verstuurd (en die zich niet hebben afgemeld voor deze 
Voorgestelde Schikking);of die een tijdig en geldig claimformulier versturen voor deze Schikking. Raadpleeg Vragen 11 en 
12 hieronder over hoe een betaling te ontvangen.

Nieuwe Schikkende Verweerders zijn overeengekomen om als volgt bij de dragen aan het schikkingsfonds: BNP Paribas, 
$ 33.500.000; ICAP Capital Markets LLC, $$ 11.500.000; Morgan Stanley & Co. LLC, $ 33.500.000; Nomura Securities 
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International, Inc., $ 8.750.000; Wells Fargo Bank, N.A., $ 8.750.000. Bepaalde rechten, waaronder beëindiging of 
verminderingsrechten, worden in verhouding aan deze bijdragen vastgesteld. Raadpleeg de Schikkingsovereenkomst voor 
alle details.

10. Kan het Schikkingsbedrag worden verminderd of de Schikking worden geannuleerd?

In bepaalde omstandigheden heeft elke Nieuwe Schikkende verweerder het recht om een   wijziging van het schikkingsbedrag 
te vragen of om de schikking te beëindigen. Het recht om vermindering van het Schikkingsbedrag te verkrijgen of de 
schikking te beëindigen, wordt uiteengezet in Paragraaf 10 van de Schikkingsovereenkomst die door de Nieuwe Schikkende 
Verweerder is aangegaan. Als een Nieuwe Schikkende verweerder stelt dat de totale Verzoeken tot uitsluiting een wezenlijk 
deel van de transacties vertegenwoordigen tijdens de Schikkingsperiode, dat in aanmerking zou komen voor compensatie 
in het kader van de schikking en (een) dergelijke uitsluiting(en) de waarde van de schikking voor de Nieuwe Schikkende 
verweerder aanzienlijk zou verminderen, heeft die de mogelijkheid om de kwestie voor te leggen aan een gezamenlijk 
geselecteerde bemiddelaar. In het geval dat de bemiddelaar vaststelt dat enige vermindering van het Schikkingsbedrag 
passend is, kan het Schikkingsbedrag worden verlaagd. 

Een Nieuwe Schikkende Verweerder kan ook proberen de schikking te beëindigen door een aanvraag tot beëindiging 
bij de bemiddelaar in te dienen. Na een dergelijke aanvraag zal de bemiddelaar bepalen of de hierboven beschreven 
reductiemaatregel niet toereikend is om het wezenlijke voordeel van de schikking te behouden voor de Nieuwe Schikkende 
verweerder. Als de schikking wordt beëindigd, keren de Partijen terug naar hun respectieve status vanaf de datum waarop 
zij de Schikkingsovereenkomst hebben uitgevoerd.

Als Nieuwe Schikkende Verweerder zich niet beroept op paragraaf 10 van de Schikkingsovereenkomst, zijn alle 
Schikkingsfondsen niet-herzienend. 

11. Zal ik een betaling krijgen?

Als u lid bent van de Schikkingsgroep en zich niet afmeldt bij de Schikkingsgroep, komt u in aanmerking om een   
Claimformulier in te dienen om uw deel van het geld van deze aanvullende Schikking te ontvangen. 

• Indien u een tijdig en geldig claimformulier voor de Goedgekeurde Schikkingen hebt ingediend, dan hoeft u geen 
verdere actie te ondernemen. Dat claimformulier zal gebruikt worden om ook een claim in te dienen met betrekking 
tot het Schikkingsfonds van $ 96 miljoen gerelateerd aan deze Voorgestelde Schikking (mits u zich niet afmeld hebt 
voor deze Voorgestelde Schikking). Indien u niet zeker weet of u een tijdig en geldig claimformulier hebt ingediend 
in verband met de Goedgekeurde Schikkingen, neem dan contact op met de Claims Administrator.

• Indien u geen tijdig en geldig claimformulier indient voor de Goedgekeurde Schikkingen, moet u actie ondernemen 
om een betaling te ontvangen. 

Het bedrag van uw betaling uit het Schikkingsfonds van $ 96 miljoen zal bepaald worden door het Distributieplan dat eerder 
goedgekeurd werd door de Rechtbank. Het is hetzelfde als het plan waarmee de Rechtbank finaal akkoord ging in verband met 
de eerdere Goedgekeurde Schikkingen. Hoofdraadslieden zullen zowel de Goedgekeurde Schikkingen als de Voorgestelde 
Schikking beheren met het oog op efficiëntie en het verminderen van de last voor de Schikkingsgroepsleden. Gezien de 
definities van de Schikkingsgroep substantieel dezelfde zijn en de administratie van de claims zullen overlappen, behouden 
de Hoofdraadslieden hun autoriteit om een enkele distributie order te vragen die betrekking heeft op de Goedgekeurde 
Schikkingen en de Voorgestelde Schikking. 

In passende omstandigheden, kan de Hoofdadvocaat een distributieorder aanvragen die tijdige en geldige claims behandelt die 
ingediend zijn in verband met de Voorgestelde Schikking zowel als vrijgestelde late claims in verband met de Goedgekeurde 
Schikkingen. De Raadslieden van de Groep zullen hun beoordelingsvrijheid gebruiken om late claims te aanvaarden in 
verband met de Voorgestelde Schikkingen door dat te doen wanneer, zonder beperking: (a) het lid van de Schikkingsgroep 
lid is van, en niet afgemeld is van, de Schikkingsgroep in verband met de Goedgekeurde Schikkingen; en (b) een geldig 
claimformulier wordt ontvangen vóór 13 oktober 2018. 

Het voorgestelde Distributieplan zal het Netto Schikkingsfonds toekennen aan twee pools (“A” en “B”). 

Pool A omvat ISDAfix-instrumenten die direct gekoppeld zijn aan een of meer ISDAfix-tarieven. Pool B zal bestaan   uit 
alle andere ISDAfix-instrumenten. De toewijzing van pool B zal verder worden verdeeld over vier subgroepen. Pool B.1 
omvat “fixed-for-floating” renteswaps waarbij de floating leg verwijst naar USD LIBOR, evenals de reeks rentederivaten 
die de levering, op vooraf gespecificeerde voorwaarden, van dergelijke renteswaps mogelijk maken. Pool B.2 omvat 
kasvastrentende effecten of welke derivaten dan ook die de levering van een dergelijke kaszekerheid mogelijk maken, zoals 
een kastermijncontract. Pool B.3 omvat Eurodollar-termijncontracten of welke derivaten dan ook die voorzien in de levering 
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van een Eurodollar-termijncontract zoals Eurodollar-opties. Pool B.4 bestaat uit welke ISDAfix-instrumenten dan ook die 
niet in een van de bovenstaande categorieën passen. 

Elke transactie vormt alleen de basis voor een claim op het deel van het Netto schikkingsfonds dat is toegewezen aan 
dezelfde pool en subgroep waaraan die transactie is toegewezen. Het Distributieplan kent relatief gewicht toe aan elke in 
aanmerking komende transactie op basis van: (a) de hoeveelheid geld waarop de rentebetalingen zijn gebaseerd voor de 
transactie (het “Transactienotioneel bedrag”); (b) de economische gevoeligheid van de transactie voor ISDAfix-tarieven en 
marktruiltarieven (de “Economische multiplicator”); en (c) de relatieve mate van risico die claims die voortvloeien uit dat type 
transactie met zich mee kunnen brengen tijdens het rechtsgeding (de “Proceduremultiplicator”). Het Transactieclaimbedrag 
voor een bepaalde transactie wordt dus algemeen berekend als: Transactieclaimbedrag = transactie nominaal bedrag x 
economische multiplicator x proceduremultiplicator. 

Uitkeringen van elke pool/subgroep zullen op een pro-rata basis worden gedaan nadat een dergelijke weging is voltooid. Uw 
terugvordering voor al uw transacties die zijn toegewezen aan Pool A, wordt bijvoorbeeld berekend als (a) het bedrag van 
het Netto schikkingsfonds voor Pool A vermenigvuldigd met (b) de verhouding van alle Pool A-transactieclaimbedragen in 
vergelijking met het totaal van alle Pool A-Transactievorderingsbedragen van de Schikkingsgroepsleden. 

Voor meer informatie over het Distributieplan en regelmatige updates over het schikkingsproces, bezoekt u de website  
van de schikking, www.ISDAfixAntitrustSettlement.com of neem dan contact op met de Claims Administrator via  
1-844-789-6862 (VS) of +1-503-597-5526 (Int.). 

12. Hoe krijg ik een betaling?

Om voor betaling in aanmerking te komen, tenzij u een tijdig en geldig claimformulier hebt ingediend in verband met de 
Goedgekeurde Schikkingen, moetu een Claimformulier indienen bij de Claims Administrator. Indien u niet zeker weet of u 
een tijdig en geldig claimformulier hebt ingediend in verband met de Goedgekeurde Schikkingen, neem dan contact op met 
de Claims Administrator. Een Claimformulier omtrent de Voorgestelde Schikking is toegevoegd aan deze Kennisgeving. 
U kunt een Claimformulier ook elektronisch verkrijgen via de website van de schikking,www.ISDAfixAntitrustSettlement.
com, of door contact op te nemen met de Claims Administrator via 1-844-789-6862 (US) of + 1-503-597- 5526 (Int.). Lees de 
instructies zorgvuldig, vul het formulier in, neem alle documenten op waarvoor in het formulier wordt gevraagd, onderteken 
het en verzend het. Claimformulieren moeten elektronisch worden ingediend vóór 23 december 2018.

13. Wanneer zal ik een betaling ontvangen?

De Rechtbank zal op 8 november 2018 een hoorzitting houden om te beslissen of de Voorgestelde Schikking wordt 
goedgekeurd. Als de Rechtbank de Schikking goedkeurt, kunnen er daarna nog beroepen zijn. Het is altijd onzeker wanneer 
die beroepen kunnen worden afgewikkeld. De afwikkeling hiervan kan enige tijd duren, misschien langer dan een jaar. 
Wees geduldig.

14. Wat geef ik op om een   betaling te ontvangen of om in de Schikkingsgroep te blijven?

Tenzij u zich uitsluit, blijft u in de Schikkingsgroep en dat betekent dat u geen vervolging kunt instellen tegen en geen 
andere rechtszaak kunt aanspannen tegen de Nieuwe Schikkende verweerders of de Gevrijwaarde Verwerende Partijen 
over de juridische kwesties in dit geval. Het betekent ook dat alle bevelen van de Rechtbank op u van toepassing zijn en u 
juridisch binden. Zoals beschreven in de Schikkingsovereenkomst, wordt op de Ingangsdatum van de Schikking, elk van 
de Vrijgevende groepspartijen: (i) alle Vrijgegeven claims tegen de Gevrijwaarde bankpartijen geacht volledig, definitief en 
voor altijd te hebben opgeheven, vrijgegeven en afgestaan, door uitvoering van het Definitieve oordeel en de Beschikking 
van verwerping, voor zover toegestaan   door de wet, ongeacht of die Vrijgevende groepspartij een bewijs van claim uitvoert 
en levert; (ii) zal elk voor altijd worden verboden om op welk forum dan ook een   Vrijgegeven claim tegen een van de 
Gevrijwaarde verwerende bankpartijen in te dienen; en (iii) stemt elk ermee in en verbindt zich ertoe om geen enkele van 
de Gevrijwaarde verwerende bankpartijen aan te klagen met betrekking tot welke Vrijgegeven claims dan ook of om een   
derde partij te helpen bij het aanspannen of voortzetten van welke rechtszaak dan ook tegen een Gevrijwaarde verwerende 
bankpartij die op enigerlei wijze gerelateerd is aan welke Vrijgegeven claims dan ook. Alle termen met een hoofdletter die 
in deze paragraaf worden gebruikt, worden gedefinieerd in de Schikkingsovereenkomst, die kunnen worden geraadpleegd 
op de schikkingswebsite, www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

Een volledige beschrijving van de claims die u opgeeft tegen de Nieuwe Schikkende verweerders en de Vrijgegeven 
partijen wordt ook uiteengezet in de Schikkingsovereenkomst in Paragraaf 7, die verkrijgbaar zijn op de schikkingswebsite, 
www.ISDAfixAntitrustSettlement.com, of door contact op te nemen met de Claims Administrator via 1-844-789-6862 
(VS) of + 1-503-597-5526 (Int.). Tenzij u zich uitsluit, geeft u de claims die hierin worden beschreven “vrij” en aan de 
Schikkingsovereenkomst, ongeacht of u later een claim indient.
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UZELF UITSLUITEN VAN DE SCHIKKING

Als u geen betaling uit deze schikking wilt en u het recht wilt behouden om de Nieuwe Schikkende verweerders zelf aan te 
klagen of verder te vervolgen over de juridische kwesties in dit geval, moet u stappen ondernemen om uit de Schikkingsgroep 
te komen in verband met deze Voorgestelde Schikking. Dit wordt uzelf uitsluiten genoemd van - of wordt ook wel aangeduid 
als “afmelden” van de Schikkingsgroep.

Let wel dat “afmelden” van deze Schikkingsgroep misschien niet verandert welke rechten u hebt of misschien niet meer 
hebt met betrekking tot de Verweerders behoudens de Goedgekeurde Schikkingen Raadpleeg de schikkingswebsite, 
www.ISDAfixAntitrustSettlement.com, voor meer informatie over welke claims werden vrijgegeven in verband met de 
uiteindelijke goedkeuring van die eerdere Goedgekeurde Schikkingen.

15. Wat als ik niet in de Schikkingsgroep wil zitten?

Als u beslist om zich uit te sluiten van de Schikkingsgroep of zich af te melden met betrekking tot deze Nieuwe Voorgestelde 
Schikking, staat het u vrij de Nieuwe Schikkende verweerders of een van de andere Vrijgegeven partijen alleen te vervolgen 
voor de claims die door de schikking worden opgelost. U ontvangt echter geen geld van deze Schikking en de Raadslieden 
van de groep zullen u niet langer vertegenwoordigen met betrekking tot claims tegen de Nieuwe Schikkende Verweerders. 
Als u zich uitsluit van de Schikkingsgroep waarvan u lid bent, sluit u zich uit van deze nieuwe Voorgestelde Schikking. Als 
u geld wilt ontvangen uit de schikking, sluit uzelf dan niet uit.

Diegenen die zichzelf uitsloten van de Schikkingsgroep in verband met de Goedgekeurde Schikkingen, kunnen nog steeds 
deelnemen aan deze Voorgestelde Schikking. Ze zullen echter enkel in aanmerking komen om betalingen te ontvangen uit 
het Netto Schikkingsfonds van deze aanvullende Schikking. 

16. Hoe kom ik uit de schikking?

U kunt zich uitsluiten of afmelden door een schriftelijk Verzoek tot uitsluiting te sturen naar de Claims Administrator. Een 
Verzoek tot uitsluiting moet: (a) schriftelijk zijn; (b) ondertekend worden door u of uw bevoegde vertegenwoordiger; (c) 
ten minste uw naam, adres en telefoonnummer vermelden; (d) bewijs van lidmaatschap van de Schikkingsgroep tonen; 
(e) het claimnummer dat is afgedrukt op Claimformulier(en) (indien van toepassing) dat u hebt ontvangen aangeven; 
en (f) een ondertekende verklaring opnemen waarin met name wordt gesteld dat “Ik/wij hierbij verzoek(en) dat ik/wij 
word(en) uitgesloten van de Schikkingsgroep in de ISDAfix  Antitrustprocedure”. Het bewijs van lidmaatschap van de 
Schikkingsgroep kan bestaan   uit handelsbevestigingen, transactierapporten, rekeningafschriften of andere documenten 
waaruit het lidmaatschap van de Schikkingsgroep blijkt.

U kunt zich niet uitsluiten via de telefoon of e-mail. U moet dit schriftelijk en per post doen. Om geldig te zijn, moet 
uw Verzoek tot uitsluiting worden gefrankeerd vóór 13 oktober 2018 en per post naar de Claims Administrator worden 
gestuurd op het volgende adres:

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

Als u vraagt   om te worden uitgesloten, ontvangt u geen betaling van deze Schikking en kunt u niet reageren op of bezwaar 
maken tegen de Schikking. U zult niet wettelijk gebonden zijn door de schikking of iets dat in deze rechtszaak gebeurt met 
betrekking tot de Nieuwe Schikkende Verweerders.

17. Als ik mijzelf uitsluit, kan ik geld krijgen uit de schikking?

Nee. U krijgt geen geldelijke voordelen uit de schikking als u zich uitsluit van deze Schikkingsgroep.

18. Als ik mijzelf uitsluit, kan ik reageren op de schikking?

Nee. Als u zich uitsluit, bent u geen lid meer van de Schikkingsgroep en mag u niet reageren op of bezwaar maken tegen 
enig aspect van de schikking.
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REAGEREN OP OF BEZWAAR MAKEN TEGEN DE SCHIKKING

19. Hoe kan ik de Rechtbank vertellen hoe ik denk over de schikking?

Als u lid bent van de Schikkingsgroep en zich niet hebt uitgesloten, kunt u de Rechtbank vertellen wat u van de schikking 
vindt. U kunt reageren op of bezwaar maken tegen elk onderdeel van de schikking, het verzoek om honoraria en onkosten van 
advocaten, of het verzoek om incentives toe te kennen aan de Groepseisers om de Schikkingsgroep te vertegenwoordigen. 
U kunt redenen geven waarom u vindt dat de Rechtbank de Schikking moet goedkeuren of niet. De Rechtbank zal uw 
standpunten in overweging nemen.

Als u een reactie wilt geven of bezwaar wilt maken, moet u dit schriftelijk doen en het bij de Rechtbank indienen door 
deze naar de rechtbank te sturen op het onderstaande adres. Uw schriftelijke reactie of bezwaar moet bevatten: (a) of u van 
plan bent om persoonlijk of door raadslieden op de Billijkheidshoorzitting te verschijnen (hoewel een verschijning niet 
noodzakelijk is voor de Rechtbank om uw bezwaar te overwegen); (b) een bewijs van lidmaatschap van de Schikkingsgroep; 
en (c) de specifieke redenen voor het bezwaar en alle redenen waarom u wenst te verschijnen en te worden gehoord, 
evenals alle documenten of geschriften die u door de Rechtbank wil laten overwegen. Het bewijs van lidmaatschap van 
de Schikkingsgroep kan bestaan   uit handelsbevestigingen, transactierapporten, rekeningafschriften of andere documenten 
waaruit het lidmaatschap van de Schikkingsgroep blijkt.

U kunt niet reageren of bezwaar maken per telefoon of e-mail. Om in aanmerking te komen moet u uw bezwaarschrift bij 
de Rechtbank indienen voor 13 oktober 2018 door het naar de Rechtbank te sturen op het volgende adres: 

The Honorable Jesse M. Furman
Thurgood Marshall United States Courthouse
40 Foley Square, Room 1105
New York, NY 10007

Als u niet tijdig een reactie of bezwaar indient op de vermelde manier, worden uw opvattingen door de Rechtbank of een 
rechter in hoger beroep niet in overweging genomen.

Houd er rekening mee dat reacties beperkt moeten zijn tot kwesties met betrekking tot deze nieuwe Voorgestelde Schikking 
van $ 96 miljoen. De deadline voor reacties of bewaren in verband met de Goedgekeurde Schikkingen is verstreken en 
de Rechtbank heeft uiteindelijke goedkeuring gegeven voor die schikkingen. Raadpleeg de schikkingswebsite voor meer 
informatie over de Goedgekeurde Schikkingen. 

20. Wat is het verschil tussen bezwaar maken en uitsluiten?

Bezwaar maken is simpelweg tegen de Rechtbank zeggen dat u het niet eens bent met de Schikking. U kunt alleen bezwaar 
maken als u in de Schikkingsgroep blijft. Als u zich uitsluit, vertelt u de Rechtbank dat u geen deel wilt uitmaken van 
de Schikkingsgroep. Als u zich uitsluit, hebt u geen reden om bezwaar te maken omdat de schikking niet meer op u van  
invloed is.

DE ADVOCATEN DIE U VERTEGENWOORDIGEN

21. Heb ik een advocaat in dit geval?

Ja. De rechtbank heeft de drie onderstaande advocaten aangewezen om u en de Schikkingsgroep te vertegenwoordigen:

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

Deze advocaten worden de Raadslieden van de groep genoemd. De Raadslieden van de groep zullen bij de Rechtbank 
een aanvraag doen om een betaling van advocatenhonoraria en onkosten van het Schikkingsfonds. U zult anderszins niet 
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worden belast voor de diensten van de Raadslieden van de groep. Als u vertegenwoordigd wilt worden door uw eigen 
advocaat, kunt u er één inhuren op uw eigen kosten.

22. Hoe zullen de advocaten worden betaald?

Eventuele honoraria van advocaten en kosten worden alleen toegekend zoals goedgekeurd door de rechtbank in bedragen die als 
redelijk en billijk worden beschouwd. De Schikkingsovereenkomst bepaalt dat de Raadslieden van de groep bij de Rechtbank 
een aanvraag kunnen indienen voor de toekenning van honoraria van advocaten en de kosten uit het Schikkingsfonds. 
Voorafgaand aan de finale goedkeuringshoorzitting zullen de Raadslieden van de groep om advocatenhonoraria vragen die 
de 30 procent van het Schikkingsfonds niet overschrijden; evenals een betaling van procedurekosten; en rente op honoraria 
en kosten van dergelijke advocaten tegen hetzelfde tarief als de inkomsten in het Schikkingsfonds, voortkomend uit het begin 
van het Schikkingsfonds totdat de advocatenhonoraria en overige kosten zijn betaald. De Groepseisers kunnen ook incentive-
onderscheidingen aanvragen vanwege hun unieke inspanningen en uitgegeven kosten ten behoeve van de Schikkingsgroep. 
De motie van de Raadslieden van de groep voor advocatenhonoraria en kosten en incentives zal beschikbaar zijn op de 
schikkingswebsite nadat het ingediend is op 28 september 2018.

De rechtbank zal rekening houden met verzoeken van de Raadslieden van de groep voor advocatenhonoraria, 
onkostenvergoedingen en eventuele aanmoedigingspremies tijdens of na de Billijkheidshoorzitting.

BILLIJKHEIDSHOORZITTING VAN DE RECHTBANK

23. Wanneer en waar zal de Rechtbank oordelen of ze de schikking zal goedkeuren?

De Rechtbank zal een Billijkheidshoorzitting houden op 8 november 2018 om 15.30 uur Eastern Time in het United 
States District Court voor het zuidelijke district van New York, Thurgood Marshall United States Courthouse, 40 Foley 
Square, Courtroom 1105, New York, NY 10007. De hoorzitting kan worden verplaatst naar een andere datum of tijd zonder 
aanvullende kennisgeving, dus moet u de schikkingswebsite www.ISDAfixAntitrustSettlement.com controleren voordat u 
reisplannen maakt. Tijdens de Billijkheidshoorzitting zal de Rechtbank overwegen of de Voorgestelde Schikking redelijk, 
billijk en toereikend is. De Rechtbank zal ook nagaan in welke mate de Raadslieden van de groep worden betaald en of de 
procedurekosten en aanmoedigingspremies voor Groepseisers worden goedgekeurd. Als er reacties of bezwaren zijn, zal 
de Rechtbank ze op dit moment bespreken. Tijdens of na de hoorzitting zal de Rechtbank beslissen of de Schikking wordt 
goedgekeurd. Wij weten niet hoe lang deze beslissing zal duren.

24. Moet ik naar de hoorzitting komen?

Nee. De Raadslieden van de groep zullen bereid zijn om eventuele vragen van de Rechtbank op de hoorzitting te 
beantwoorden. U bent echter van harte welkom om de hoorzitting bij te wonen op uw eigen kosten. Als u een reactie of 
bezwaar verzendt, hoeft u niet naar de rechtbank te komen om het toe te lichten. Zolang u uw schriftelijke reactie of bezwaar 
tijdig hebt verstuurd zoals uiteengezet in deze Kennisgeving, zal de Rechtbank deze in overweging nemen. U kunt ook een 
andere advocaat betalen om aanwezig te zijn, maar dit is niet vereist.

25. Mag ik spreken tijdens de hoorzitting?

U kunt de Rechtbank om toestemming vragen om te spreken tijdens de Billijkheidshoorzitting. Als u op de 
Billijkheidshoorzitting wilt verschijnen en een reactie wilt geven of bezwaar wilt maken, in persoon of via een advocaat die 
u op eigen kosten hebt ingehuurd, moet u aangeven dat u van plan bent om op de Billijkheidshoorzitting te verschijnen. Zie 
vraag 19 voor informatie over het indienen van uw reactie of bezwaar.

ALS U NIETS DOET

26. Wat gebeurt er als ik niets doe?

Zoals besproken in het antwoord op Vraag 11 hierboven, indien u een tijdig en geldig claimformulier indiende in verband 
met de Goedgekeurde Schikkingen, zal dat ervoor zorgen dat de Claims Administrator u behandelt alsof u een tijdig 
en geldig claimformulier hebt ingediend in verband met deze nieuwe, Voorgestelde Schikking. U zult uw deel van het 
Schikkingsfonds van $ 96 miljoen betaald krijgen.

Indien u geen tijdig en geldig claimformulier indient in verband met de Goedgekeurde Schikkingen, en hier niets doet, zult 
u geen geld ontvangen van de Schikking. 
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www.ISDAfixAntitrustSettlement.com voor meer informatie.

Als u zich niet uitsluit, kunt u geen rechtszaak starten, voortzetten of deel uitmaken van een andere rechtszaak tegen de 
Nieuwe Schikkende verweerders of de Vrijgegeven Verwerende partijen over de juridische kwesties in deze zaak.

MEER INFORMATIE VERKRIJGEN

27. Hoe krijg ik meer informatie?

Deze Kennisgeving geeft een samenvatting van de nieuwe, Voorgestelde Schikking. Meer informatie is beschikbaar in de 
Schikkingsovereenkomst. U kunt volledige exemplaren krijgen van de Schikkingsovereenkomst op de schikkingswebsite, 
www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. De website bevat antwoorden op veelgestelde vragen over deze schikking en de 
Goedgekeurde Schikkingen, een exemplaar van het Claimformulier en andere informatie om u te helpen bepalen of u lid 
bent van de Schikkingsgroep en of u in aanmerking komt voor een betaling. U kunt ook contact opnemen met de Claims 
Administrator via 1-844-789-6862 (VS), of +1-503-597-5526 (Int.), of het volgende adres: 

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

GEEN INVLOED OP DE GOEDGEKEURDE SCHIKKINGEN

28. Verandert dit iets aan de deadlines of andere voorwaarden betreffende de Goedgekeurde 
Schikkingen?

Nee, de Goedgekeurde Schikkingen hebben reeds uiteindelijke goedkeuring ontvangen van de Rechtbank. De deadline 
om bezwaar te maken tegen of af te melden van de Goedgekeurde Schikkingen is verstreken. De deadline voor het 
indienen van claims voor de Goedgekeurde Schikkingen was 16 juli 2018. De Raadslieden van de groep hebben echter wat 
beoordelingsvrijheid om laat ingediende claims toe te laten in verband met de Goedgekeurde Schikkingen. Ze hebben zich 
toegewijd om die beoordelingsvrijheid uit te voeren in bepaalde omstandigheden. Zie Vraag 11.

Voor meer informatie over de Goedgekeurde Schikkingen, raadpleeg de schikkingswebsite. 

GEDATEERD: 14 augustus 2018

BIJ RECHTERLIJKE BESLISSING

12


