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Mål nr 1329/7/7/19 och 1336/7/7/19 hos domstolen för konkurrensfrågor 

 

De som drabbats av spothandelskarteller i utländsk valuta 

mellan 2007 och 2013 kan få gottgörelse från föreslagna 

gruppanspråk  

DETTA MEDDELANDE 

Detta är ett rättsligt meddelande som offentliggjordes på uppmaning av Förenade kungarikets 

domstol för konkurrensärenden (”domstolen”) i mål 1329/7/7/19 och 1336/7/19/19. De 

sökande i dessa fall – som här kallas ”sökande” – har ansökt om tillstånd att inleda kollektiva 

förfaranden. Ytterligare information om ansökningarna finns nedan och kan erhållas från 

domstolens webbplats. 

De sökande har lämnat in separata ansökningar om tillstånd att inleda kollektiva förfaranden 

mot vissa enheter som ingår i följande bankgrupper (eller en del av dem):  

(1) Barclays; (2) Citigroup; (3) JPMorgan; (4) MUFG Bank (tidigare Bank of Tokyo-Mitsubishi); 

(5) Royal Bank of Scotland/NatWest samt (6) UBS (”bankerna”). 

Varje bank har erkänt överträdelser av EU:s konkurrenslagstiftning i samband med spothandel 

med utländsk valuta (”FX”), vilket förklaras närmare nedan. 

Enligt lagen om konsumenträttigheter från 2015 kan kollektiva förfaranden inledas för en grupp 

eller grupper av personer (så kallade ”grupp” eller ”grupper”) som påstås ha lidit skada på 

grund av olagliga konkurrensbegränsande handlingar. För att ett kollektivt förfarande ska 

kunna inledas måste domstolen först utfärda ett beslut om kollektivt förfarande (ett ”CPO”) 

som ger en person rätt att agera som företrädare för gruppen och som intygar att kraven för 

att ingå i ett kollektivt förfarande är berättigade. 

Varje sökande begär att domstolen ger en av dem rätt att inleda ett kollektivt 

skadeståndsförfarande mot bankerna på uppdrag av föreslagna grupper av personer som 

påstås ha lidit förluster på grund av bankernas deltagande i överträdelser av EU:s 

konkurrenslagstiftning. 

Detta meddelande är avsett för din information, eftersom du kan ha rätt att delta i domstolens 

behandling av dessa två ansökningar genom att lämna skriftliga synpunkter eller ansöka om 

att yttra dig vid CPO-utfrågningen som skall inledas den 12 juli 2021. 

DE FÖRESLAGNA ANSPRÅKEN 

De föreslagna anspråken grundar sig på två beslut av Europeiska kommissionen av den 16 

maj 2019 (”besluten”). Kommissionen konstaterade att mellan den 18 december 2007 och 

den 31 januari 2013 utbytte handlare som är anställda av bankerna  kommersiellt känslig 

information och handelsplaner och ibland samordnade sina handelsstrategier genom olika 

privata, professionella chattrum online, i strid med EU:s konkurrenslagstiftning. Den 

kommersiellt känsliga informationen som utbyttes i dessa chattrum hade att göra med 
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utestående kunders ordrar, skillnaden mellan köp- och säljkurser, bankernas öppna 

riskpositioner och andra uppgifter om aktuella eller planerade handelsaktiviteter på FX-

marknaden. Genom informationsutbytet kunde bankerna fatta välgrundade marknadsbeslut 

om huruvida de skulle sälja eller köpa de valutor de hade i sina portföljer på givna villkor och 

när. 

Båda de föreslagna anspråken hävdar att detta beteende ledde till att priserna på spot- och 

rena terminsköp i FX snedvreds. Detta ledde till att de föreslagna gruppmedlemmarna deltog 

i dessa transaktioner på villkor som var mindre fördelaktiga för dem än vad som annars skulle 

ha varit fallet utan de olagliga handlingarna. Syftet med varje anspråk är att säkerställa en 

ersättning för förluster som uppstod till följd av deltagandet i sådana transaktioner som berör 

G11-valutorna med någon av bankerna och/eller andra relevanta finansinstitut, vilka 

identifieras i slutet av detta tillkännagivande. 

De föreslagna anspråken har vissa gemensamma aspekter, men det finns också vissa viktiga 

skillnader. För ytterligare information om vart och ett av anspråken, se följande länkar: 

https://tinyurl.com/EvansCATSummary 

https://tinyurl.com/OHigginsSummary 

Webbplatser 

www.ukfxcartelclaim.com 

www.fxclaimuk.com 

 

DE SÖKANDE 

När domstolen överväger frågan om godkännande – som inte beviljas automatiskt – måste 

den överväga om den sökande i varje enskilt fall uppfyller kraven för att företräda den eller de 

föreslagna grupperna. I detta fall kan det (utöver frågan om godkännande) finnas en fråga om 

vilken sökande som ska godkännas. Deltagarna i de föreslagna grupperna bör därför vara 

medvetna om att det är osannolikt att båda sökandena, med tanke på deras nuvarande 

föreslagna konstitution, kommer att lyckas med sina ansökningar. 

DE FÖRESLAGNA GRUPPDEFINITIONERNA 

De sökande har definierat grupperna något olika i vart och ett av sina föreslagna anspråk (i 

synnerhet föreslår en sökande en enda grupp, medan den andra har föreslagit två grupper). 

Sammanfattningsvis framförs dock de föreslagna anspråken på uppdrag av personer som 

under perioden från den 18 december 2007 till den 31 januari 2013 ingick vissa spot- och rena 

terminsköp i FX (med undantag för vissa transaktioner) med G11-valutapar med bankerna 

och/eller andra relevanta finansinstitut (som identifieras i slutet av detta tillkännagivande) inom 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (annat än som mellanhand). 

Om ett anspråk intygas: de som har hemvist i Förenade kungariket och som omfattas av 

gruppdefinitionen i anspråket som domstolen intygar skulle automatiskt ingå i anspråket och 
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omfattas av varje dom eller förlikning, såvida de inte väljer att avstå. De som inte har hemvist 

i Förenade kungariket men vill delta i anspråket skulle ha möjlighet att delta i anspråket. 

PRÖVNING AV ANSÖKNINGARNA 

En utfrågning kommer att äga rum den 12–16 juli 2021 för att avgöra om något av de 

föreslagna anspråken kan gå vidare och i så fall vilken av de sökande lämpar sig bäst för att 

företräda gruppen eller grupperna i fortsättningen. Med förbehåll för ändringar på grund av 

covid-19-pandemin kommer utfrågningen att ske på följande plats: Competition Appeal 

Tribunal, Salisbury Square House, 8 Salisbury Square, London, EC4Y 8AP. 

DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH ALTERNATIV NU 

Invända mot 
ansökningarna 
eller sökandena 

Varje person med ett intresse (inklusive en medlem av den eller de 
föreslagna grupperna) kan motsätta sig den ena eller båda 
ansökningarna eller godkännandet av en eller båda sökandena 
genom att skriftligen ange sina invändningar till domstolen senast kl. 
16.00 den 4 maj 2021. 

Ansöka om att få 
lämna 
muntliga/skriftliga 
synpunkter till 
domstolen 

Varje medlem i den eller de föreslagna grupperna kan också begära 
tillstånd att lämna skriftliga och/eller muntliga synpunkter vid 
utfrågningen den 12 juli 2021. En sådan ansökan måste göras 
skriftligen, motiveras, och tas emot av domstolen senast kl. 16.00 den 
4 maj 2021. 

Tredje part med intresse (som inte är medlem i den eller de föreslagna 
grupperna) får också ansöka hos domstolen om tillstånd att lämna 
skriftliga och/eller muntliga synpunkter vid utfrågningen den 12 juli 
2021. En sådan ansökan måste göras skriftligen, motiveras, och tas 
emot av domstolen senast kl. 16.00 den 4 maj 2021. 

Domstolens 
kontaktuppgifter  

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

När du skriver till tribunalen måste du ta med hänvisningen till ”Case 
1329/7/7/19 Michael O’Higgins FX Class Representative Limited v 
Barclays Bank PLC & Others” och/eller ”Case 1336/7/7/19 Phillip 
Evans v Barclays Bank PLC and Others”. 
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RELEVANTA FINANSINSTITUT 

De föreslagna anspråken omfattar vissa spot- och rena terminsköp i FX som genomfördes 

med bankerna och/eller andra relevanta finansinstitut.  En fullständig förteckning över de 

institutioner som ingår i de föreslagna fordringarna finns i tabellen nedan. 

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 

* personer som är markerade 

med en asterisk ingår endast i 

ett av de föreslagna anspråken. 

 

För att undvika tveksamheter hävdar inte sökandena att alla finansinstitut på denna lista var 

inblandade i konkurrensbegränsande handlingar, utan bara att bankernas 

konkurrensbegränsande handlingar som identifierats i besluten påverkade prissättningen hos 

alla dessa enheter, även de som inte var inblandade i någon konkurrensbegränsande 

handling. 
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