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Appelldomstolen for konkurransesaker Saksnr. 1329/7/7/19 og 1336/7/7/19 

 

De som har vært rammet av utenlandske 

spothandelskarteller mellom 2007 og 2013, kan motta 

erstatning fra fremlagte kollektive krav  

DENNE MELDINGEN 

Dette er en juridisk melding publisert i regi av UK Competition Appeal Tribunal («Domstolen») 

i sakene 1329/7/7/19 og 1336/7/7/19. De begjærende partene i disse sakene – heretter kalt 

«Saksøkerne» – har søkt om tillatelse til å starte kollektivt søksmål. Mer informasjon om 

søksmålene er å finne nedenfor, og er tilgjengelig på domstolens nettsted. 

Saksøkerne har hver for seg søkt om tillatelse til å fremme kollektivt søksmål mot visse 

enheter som utgjør en del av følgende bankgrupper (eller underordnede grupper av disse):  

(1) Barclays, (2) CitiGroup, (3) JPMorgan, (4) MUFG Bank (tidligere Bank of Tokyo-

Mitsubishi), (5) Royal Bank of Scotland/NatWest og (6) UBS («Bankene»). 

Hver av bankene har innrømmet brudd på EUs konkurranselovgivning med hensyn til 

utenlandsk valuta («FX»), som forklart nedenfor. 

Forbrukerrettighetsloven av 2015 tillater kollektive søksmål på vegne av en gruppe eller 

grupper av personer (kjent som en «klasse» eller «klasser») som angivelig har lidd tap som 

følge av ulovlig konkurransehemmende atferd. For at kollektive søksmål skal kunne bringes 

inn, må domstolen først legge frem en kollektiv saksorden (en «Collective Proceedings Order, 

CPO») som gir en person tillatelse til å opptre som representant for klassen og bekrefte at 

kravet er berettiget til å inngå i et kollektivt søksmål. 

Hver saksøker søker domstolens tillatelse til at en av dem kan fremme kollektivt søksmål for 

skade mot bankene på vegne av de anbefalte klassene av personer som angivelig har lidd 

tap på grunn av bankens deltakelse i brudd på EUs konkurranselovgivning. 

Denne meldingen er for å informere deg, ettersom du kan ha rett til å ta del i domstolens 

vurdering av disse to søksmålene ved å sende inn en skriftlig uttalelse eller søke om å bli hørt 

ved CPO-høringen, som etter planen skal starte 12. juli 2021. 

DE FREMLAGTE KRAVENE 

De fremlagte kravene baserer seg på to avgjørelser fra Europakommisjonen 

(«Kommisjonen») datert 16. mai 2019 («Avgjørelsene»). Kommisjonen fant at mellom 18. 

desember 2007 og 31. januar 2013 utvekslet meglere ansatt av bankene, kommersielt 

sensitive informasjons- og handelsplaner, og koordinerte av og til handelsstrategiene sine 

gjennom ulike private, profesjonelle samtalerom på Internett, i strid med EUs 

konkurranselovgivning. Den kommersielt sensitive informasjonen som ble utvekslet i disse 

samtalerommene, var knyttet til utestående kundeordre, differanse mellom kjøps- og 

salgspris, bankenes åpne risikoposisjoner og andre opplysninger om nåværende eller 
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planlagte handelsaktiviteter i FX-markedet. Utvekslingen av informasjon gjorde det mulig for 

bankene å foreta informerte markedsbeslutninger om hvorvidt de skulle selge eller kjøpe de 

valutaene de hadde i sine porteføljer, på gitte vilkår og når. 

Begge de fremlagte kravene hevder at denne atferden førte til at prisene på FX-spot- og 

direkte termintransaksjoner ble forvrengt, med det resultat at klassemedlemmene inngikk 

transaksjoner på vilkår som var mindre fordelaktige for dem enn det som ellers ville vært 

dersom den ulovlige atferden ikke hadde funnet sted. Formålet med hvert enkelt krav er å 

sikre kompensasjon for tap som har oppstått som følge av at slike transaksjoner som 

involverer G11-valutaene med noen av bankene og/eller andre relevante finansinstitusjoner, 

som er nevnt i slutten av denne meldingen. 

De fremlagte kravene har noen felles aspekter, men det er også noen viktige forskjeller mellom 

dem. Hvis du vil ha mer informasjon om hvert enkelt krav, kan du se følgende koblinger: 

https://tinyurl.com/EvansCATSummary 

https://tinyurl.com/OHigginsSummary 

Nettsider 

www.ukfxcartelclaim.com 

www.fxclaimuk.com 

 

SAKSØKERNE 

Når de vurderer spørsmålet om sertifisering – som ikke gis automatisk – må domstolen 

vurdere om saksøkeren i hvert tilfelle vil være egnet til å representere de(n) anbefalte 

klassen(e). I dette tilfellet kan det (i tillegg til spørsmålet om sertifisering) være et spørsmål 

om hvilken saksøker som skal sertifiseres. Medlemmer av de anbefalte klassene bør derfor 

være klar over at det er lite sannsynlig at begge saksøkerne vil vinne frem med sine søksmål, 

gitt deres nåværende tilstand. 

DE ANBEFALTE KLASSEDEFINISJONENE 

Saksøkerne har definert klassene litt annerledes i hvert av de fremlagte kravene (spesielt 

anbefaler én saksøker én enkelt klasse, mens den andre har anbefalt to klasser). Oppsummert 

fremsettes kravene på vegne av personer som i perioden fra 18. desember 2007 til 31. januar 

2013 foretok på visse FX-spot- og direkte termintransaksjoner (unntatt visse ekskluderte 

transaksjoner) som involverer G11-valutapar med bankene og/eller andre relevante 

finansinstitusjoner (som er nevnt i slutten av denne meldingen) i det europeiske økonomiske 

samarbeidsområdet (unntatt som et mellomledd). 

Hvis et krav ble godkjent: de som er bosatt i Storbritannia og faller innenfor klassedefinisjonen 

for kravet om at domstolen sertifiserer, vil automatisk bli inkludert i kravet, og vil bli bundet av 

enhver dom eller ethvert forlik, med mindre de velger å avstå. De som ikke er bosatt i 

Storbritannia, men ønsker å delta i kravet, vil få muligheten til å melde seg på kravet. 
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HØRING AV SØKSMÅLENE 

Høringen vil finne sted 12.–16. juli 2021 for å avgjøre om noen av de fremlagte kravene kan 

gå videre, og i så fall hvilke av saksøkerne som er mest egnet til å representere klassen(e) 

som går videre. Med forbehold om eventuelle ordninger som følger av Covid-19-pandemien, 

vil høringen finne sted i: Competition Appeal Tribunal, Salisbury Square House, 8 Salisbury 

Square, London, EC4Y 8AP. 

DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG ALTERNATIVER NÅ 

Innvendinger 
mot søksmålene 
eller saksøkerne 

Enhver person med interesse (inkludert ethvert medlem av de(n) 
anbefalte klassen(e)) kan komme med innvendinger mot den ene eller 
begge søksmålene eller mot godkjenning av den ene eller begge 
saksøkerne ved å fremlegge begrunnelse for innvendingen skriftlig. 
Denne må være mottatt av domstolen innen kl. 16.00 den 4. mai 2021. 

Søke om 
muntlig/skriftlig 
innstilling til 
domstolen 

Ethvert medlem av de(n) anbefalte klassen(e) kan også søke om å 
avgi skriftlig og/eller muntlig innstilling til høringen den 12. juli 2021. 
Enhver slik søknad må skje skriftlig og være begrunnet, og mottatt av 
domstolen innen klokken 16.00 den 4. mai 2021. 

Enhver tredjepart med interesse (som ikke er medlem av de(n) 
anbefalte klassen(e)) kan også søke domstolen om tillatelse til å avgi 
skriftlig og/eller muntlig innstilling under høringen den 12. juli 2021. 
Enhver slik søknad må skje skriftlig og være begrunnet, og mottatt av 
domstolen innen klokken 16.00 den 4. mai 2021. 

Kontaktinformajso
n til domstolen  

The Registrar, Competition Appeal Tribunal, Salisbury Square House, 
8 Salisbury Square, London EC4Y 8AP. Domstolens hjemmeside er 
www.catribunal.org.uk. 

Når du skriver til domstolen, må du inkludere referansen(e) «Case 
1329/7/7/19 Michael O’Higgins FX Class representative Limited v 
Barclays Bank PLC & Others» og/eller «Case 1336/7/7/19 Phillip 
Evans v Barclays Bank PLC and Others». 
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RELEVANTE FINANSINSTITUSJONER 

De fremlagte kravene omfatter visse FX-spot- og direkte termintransaksjoner som ble inngått 

med bankene og/eller andre relevante finansinstitusjoner.  I tabellen nedenfor finner du en 

fullstendig oversikt over institusjonene som er med i de fremsatte kravene. 

1. ABN Amro 

2. Adam & Co 

3. ANZ 

4. Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA (BBVA)* 

5. Bank of America 
6. Bank of America Merrill 

Lynch 
7. Bank of China* 
8. Bank of Montreal* 
9. Bank of New York Mellon 
10. Bank of Nova Scotia* 
11. Bank of Scotland 
12. Barclays 
13. BNP Paribas 
14. Canadian Imperial Bank 

of Commerce* 
15. Calyon 
16. CIBC World Markets* 

17. Citigroup / Citibank 

18. China Construction Bank* 

19. Commerzbank* 

20. Commonwealth Bank of 

Australia 

21. Coutts & Co 

22. Crédit Agricole CIB 
23. Credit Suisse 
24. Danske Bank* 
25. Deutsche Bank 
26. Goldman Sachs 
27. Halifax Bank of Scotland 

(HBOS) 
28. HSBC 
29. Hypovereinsbank (HVB) 

30. ING Bank 
31. ICBC Standard Bank* 
32. JP Morgan 
33. Lehman Brothers 
34. Lloyds Banking Group 

35. Lloyds TSB 

36. Macquarie Bank* 

37. Merrill Lynch 

38. Mitsubishi Union 

Financial Group / Bank of 

Tokyo Mitsubishi 

39. Mizuho Corporate Bank* 

40. Morgan Stanley 

41. National Australia Bank 

42. Nationwide Building 
Society* 

43. Natwest / Royal Bank of 
Scotland 

44. Nomura 
45. Norinchukin Bank* 
46. Rabobank 
47. Royal Bank of Canada 
48. Skandinaviska Enskilda 

Banken 
49. Société Générale 
50. Standard Chartered 
51. State Street 
52. Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation* 
53. Svenska Handelsbanken* 
54. Toronto-Dominion 
55. Unicredit 
56. UBS 
57. Westpac Banking 

Corporation 

*enheter som er merket med en 

stjerne, er bare inkludert i ett av 

de fremlagte kravene. 

 

For å unngå tvil påstår saksøkerne ikke at alle finansinstitusjonene på denne listen var 

involvert i konkurransehemmende atferd, bare at bankenes konkurransehemmende atferd 

som ble nevnt i avgjørelsene, påvirket prisene til alle disse enhetene, selv de som ikke er 

involvert i noen konkurransehemmende atferd. 

https://media.fxclaimuk.com/www.fxclaimuk.com/Formal-Notice-of-Certification-Hearing.pdf
file:///C:/Users/Kelly/Downloads/www.fxclaimuk.com
http://www.ukfxcartelclaim.com/

