
CLAIMBEHEER YUKOS OIL  
KENNISGEVING VAN UITKERINGSPROCES 

 
AAN: ALLE PERSONEN DIE YUKOS OIL COMPANY (‘YUKOS’) EFFECTEN GEKOCHT, VERWORVEN OF GEHOUDEN 
 HEBBEN TUSSEN 2 JULI 2003 EN 28 NOVEMBER 2007 (de ‘RECOVERY PERIODE’). 
 

• LEES DEZE KENNISGEVING ZORGVULDIG EN IN ZIJN GEHEEL. 
 
• U KUNT MOGELIJK IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN UITKERING. 
 
• OM   EEN   UITKERING   TE   K U N N E N  ONTVANGEN,   MOET   U   EEN   GELDIG   BEWIJS   VAN   CLAIM-

FORMULIER (‘CLAIMFORMULIER’) INDIENEN DAT UITERLIJK OP 30 MEI 2016 ONTVANGEN MOET ZIJN. 
 
• INDIEN U DEZE KENNISGEVING HEBT ONTVANGEN NAMENS EEN VOORMALIGE YUKOS AANDEELHOUDER DIE 

OVERLEDEN IS, DIENT U DEZE KENNISGEVING TE VERSTREKKEN AAN DE BEVOEGDE WETTELIJKE 
VERTEGENWOORDIGER VAN DEZE PERSOON. 

 
U WORDT HIERBIJ VAN HET VOLGENDE IN KENNIS GESTELD: 
 
U hebt deze Kennisgeving ontvangen omdat u mogelijk Gewone Yukos aandelen of American Depositary Receipts (‘ADR’s’) van Yukos 
hebt gekocht, verworven of aangehouden in de Recovery Periode tussen 2 juli 2003 tot en met 28 november 2007, en u mogelijk in 
aanmerking kunt komen voor een uitkering.   Deze Kennisgeving is bedoeld om u te informeren over de manier waarop het 
Uitkeringsfonds wordt verdeeld en hoe u een Claimformulier kunt indienen.  U vindt een exemplaar van deze Kennisgeving op 
www.yukosclaims.com, de website die wordt beheerd door Garden City Group, LLC, de claimbehandelaar (de ‘Claimbehandelaar’) die is 
ingeschakeld voor de ondersteuning van het beheer van dit uitkeringsproces. 
 
I.     ACHTERGROND VAN HET UITKERINGSFONDS 
 
Bepaalde voormalige buitenlandse dochterondernemingen van Yukos Oil Company (de ‘Yukos Groep’) hebben verschillende activa 
geliquideerd en meerdere juridische procedures gevoerd met het doel om uiteindelijk aan voormalige aandeelhouders van Yukos Oil 
Company een aantal uitkeringen te kunnen doen.  Aangezien de vereffening van de resterende activa van de Yukos Groep een 
voortschrijdend proces is, wordt een gedeelte van de opbrengsten, conform de beslissing door de Yukos Groep, in een fonds gestort (het 
‘Uitkeringsfonds’), om aan de voormalige aandeelhouders van Yukos op een doorlopende basis te worden uitgekeerd. 
 
Het Uitkeringsfonds bestaat uit ten minste $337.000.000 USD.  Uw vergoeding door het Uitkeringsfonds hangt af van een aantal 
variabelen, waaronder het aantal Gewone aandelen van Yukos en ADR’s van Yukos dat u in de Recovery Periode hebt gekocht, 
verworven of gehouden, het tijdstip van uw aankoop, verwerving en verkoop van voornoemde effecten en het totaal aantal aanvragers 
die als vooraf  erkende  claimgerechtigden  (‘Vooraf  erkende  claimgerechtigden’)1 kwalificeren of  die  een  tijdige  claim  ingediend  
hebben  ten aanzien waarvan de Claimbehandelaar uiteindelijk vaststelt dat deze in aanmerking komen voor een ui tkering 
conform het Verdelingsplan, hierbij toegevoegd als Aanhangsel A, en die geen Uitgesloten partijen zijn, zoals hieronder gedefinieerd 
(gezamenlijk aangeduid als ‘In aanmerking komende claimgerechtigden’).  De eerste uitkering zal worden gedaan uit fondsen in de 
structuur die  door  Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings wordt gecontroleerd. De gerechtigdheid ten aanzien 
van deze structuur is niet langer in geschil ten gevolge van een schikking met Rosneft Oil Company. 
 
Alle vragen over het Yukos Uitkeringsproces moeten via e-mail gesteld worden aan de Claimbehandelaar op info@yukosclaims.com 
of per post aan Yukos Claims Administration, c/o GCG, P.O. Box 9601, Dublin, OH 43017-4901, VS (via eersteklas post in de Verenigde 
Staten of via prioritypost in landen buiten de Verenigde Staten) of door te bellen naar één van de telefoonnummers in onderstaande 
Rubriek III. 
 
II.   BELANGRIJKE INFORMATIE 
 

A.   Wat is het bedrag van het Uitkeringsfonds? 
 
De Yukos Groep heeft verschillende activa te gelde gemaakt en meerdere juridische procedures gevoerd met het doel om uiteindelijk aan 
voormalige aandeelhouders van Yukos Oil Company een aantal uitkeringen te kunnen doen. Een gedeelte van de opbrengsten hieruit, 
conform de beslissing door de Yukos Groep, wordt in een Uitkeringsfonds gestort om aan In aanmerking komende claimgerechtigden op 
een voortschrijdende basis te worden uitgekeerd. Het Uitkeringsfonds bedraagt ten minste $337 miljoen USD. 
 

B.   Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor deelname aan het Uitkeringsfonds? 
 
U kunt mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering indien u Gewone Yukos aandelen of ADR’s van Yukos gekocht, verworven of 
gehouden  hebt  tijdens  de  Recovery Periode,  ongeacht  uw  woonplaats  of  waar  deze  aandelen  werden  gekocht. Voormalige 
dochterondernemingen van Yukos Oil Company zijn uitgesloten van deelname (‘Uitgesloten partijen’). 
 
NB: DE ONTVANGST VAN DEZE KENNISGEVING BETEKENT NIET DAT U AANSPRAAK KUNT MAKEN OP BETALINGEN UIT 

1 Onder Vooraf erkende claimgerechtigden vallen aandeelhouders die bekend zijn bij Yukos en Gewone Yukos aandelen gedurende de  
volledige Recovery Periode hebben gehouden, en die niet verplicht zijn een claim in te dienen om een uitkering te ontvangen. 
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HET UITKERINGSFONDS.  INDIEN U AAN BOVENSTAANDE CRITERIA OM IN AANMERKING TE KOMEN VOLDOET EN WENST 
DEEL TE NEMEN AAN DE VERDELING VAN OPBRENGSTEN UIT HET UITKERINGSFONDS, DIENT U HET CLAIMFORMULIER 
DAT VERSTREKT IS BIJ DEZE KENNISGEVING SAMEN MET DE VEREISTE BEWIJSSTUKKEN IN TE DIENEN ZOALS DAARIN 
UITEEN IS GEZET. HET CLAIMFORMULIER MOET UITERLIJK OP 30 MEI 2016 ONTVANGEN ZIJN. 
 

C.   Hoe kan ik een claim indienen? 
 
U kunt een claim indienen op drie verschillende manieren: (i) door uw claim online in te dienen via de uitkeringswebsite, 
www.yukosclaims.com; (ii) door een Claimformulier op te sturen naar de Claimbehandelaar op het adres vermeld in onderstaande 
Rubriek III; of (iii) indien u een institutionele indiener bent, door het elektronisch indienen van alle transacties via de website van de 
Claimbehandelaar voor institutionele claims. 
 
Indien u uw claim online indient, gebruikt u dan het claim- en controlenummer dat vermeld is op de eerste pagina van het Claimformulier 
dat u per post hebt ontvangen.  Sla zowel uw claim- als controlenummer op, omdat deze nodig zijn voor toekomstige transacties en 
contacten met de Claimbehandelaar. 
 
De Claimbehandelaar heeft het recht aanvullende informatie en/of documenten te vragen die naar het inzicht van de Claimbehandelaar 
relevant zijn, en de aanvragers hebben de verplichting deze aan de Claimbehandelaar ter beschikking te stellen. 
 
DE CLAIMBEHANDELAAR BEVESTIGT DE ONTVANGST VAN UW CLAIMFORMULIER PER POST OF VIA E-MAIL (VOOR ZOVER U 
EEN E-MAILADRES OP HET CLAIMFORMULIER HEBT OPGEGEVEN), BINNEN 60 DAGEN NA ONTVANGST VAN UW CLAIM. UW 
CLAIM WORDT NIET GEACHT TE ZIJN INGEDIEND TOTDAT U EEN ONTVANGSTBEVESTIGING VIA E-MAIL OF PER BRIEFKAART 
HEBT ONTVANGEN.  INDIEN U BINNEN 60 DAGEN GEEN ONTVANGSTBEVESTIGING VIA E-MAIL OF PER BRIEFKAART HEBT 
ONTVANGEN, WORDT U VERZOCHT CONTACT OP TE NEMEN MET DE CLAIMBEHANDELAAR. 
 
Indien u geen geldige, tijdige claim indient, ontvangt u geen uitkering.   De enige uitzondering betreft Vooraf erkende claimgerechtigden, 
die voor betalingen geen claim behoeven in te dienen. 
 
Exemplaren van deze Kennisgeving en het Claimformulier dat deze Kennisgeving vergezelt, kunnen verkregen worden op de 
uitkeringswebsite, www.yukosclaims.com, via e-mail op info@yukosclaims.com, of door te bellen naar één van de telefoonnummers die 
genoemd worden in onderstaande Rubriek III.  U kunt ook een claim online indienen op de uitkeringswebsite. 
 

D.   Hoeveel zal ik betaald krijgen? 
 
Het Verdelingsplan (bijgevoegd als Aanhangsel A) voorziet in de verdeling van het Uitkeringsfonds. De claim van elke In aanmerking 
komende claimgerechtigde wordt berekend in overeenstemming met het Verdelingsplan. 
 

E.   Hoe word ik betaald als mijn claim wordt goedgekeurd? 
 
Indien u in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Rusland, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk  of de Verenigde Staten (de 
‘Doellanden’) woont, kunt u op uw Claimformulier kiezen voor een betaling per cheque of elektronische geldoverboeking (‘EFT’). Indien u 
kiest voor een EFT-betaling, MOET u een geldig e-mailadres opgeven op het Claimformulier; echter, alle betalingen aan inwoners van 
Rusland zijn verplicht elektronische betalingen, zoals hieronder wordt toegelicht.   Voorafgaand aan de eerste uitkering, vraagt de 
Claimbehandelaar u via e-mail op het e-mailadres dat u hebt verstrekt bij uw claimindiening, de volledige en nauwkeurige bankgegevens 
te verstrekken.  Indien u de mail tijdig beantwoordt onder opgave van de volledige en nauwkeurige bankgegevens, ontvangt u uw 
uitkering per EFT in de officiële valuta van uw Doelland, indien uw claim wordt goedgekeurd. 
 
Indien u geen betalingsmethode selecteert, of indien uw bankgegevens incorrect of incompleet zijn, ontvangt u uw betaling per cheque in 
US dollars via de Amerikaanse of internationale post, tenzij u in Rusland woont. In dat geval zal de betaling uitsluitend elektronisch in 
roebels worden gedaan, zoals hieronder wordt toegelicht. 
 
Onafhankelijk van de geselecteerde betalingsmethode, (a) zullen de uitkeringen, indien u niet in een Doelland woont, in de vorm van een 
cheque of bankwissel in VS dollars worden gedaan; en (b) zullen de uitkeringen, indien u in Rusland woont, elektronisch in roebels 
worden gedaan na ontvangst van de juiste bankgegevens.     Voorafgaand aan de eerste uitkering, vraagt de Claimbehandelaar u via e-
mail uw bankgegevens.  Russische ingezetenen moeten geldige en volledige bankgegevens verstrekken om een betaling te kunnen 
ontvangen. Indien u in Rusland woont en geen volledige en accurate bankgegevens verstrekt, komt uw claim niet voor betaling in 
aanmerking. 
 

F.   En indien ik Gewone Yukos aandelen of ADR’s van Yukos heb gekocht namens iemand anders? 
 
Indien u Gewone Yukos aandelen of ADR’s van Yukos hebt gekocht, verworven of aangehouden tijdens de Recovery Periode voor het 
economische belang van een andere In aanmerking komende claimgerechtigde, dient u ofwel (a) binnen vijf werkdagen na ontvangst van 
de Kennisgeving kopieën van de Kennisgeving en het Claimformulier te verzenden naar de economisch gerechtigden van de aandelen of 
ADR’s, en hiervan een schriftelijke bevestiging sturen aan de Claimbehandelaar; ofwel (2) de namen en adressen van deze personen of 
entiteiten te verstrekken aan Yukos Claims Administration, c/o GCG, P.O. Box 9601, Dublin, OH 43017-4901, VS (via eersteklas post in 
de Verenigde Staten of via prioritypost in landen buiten de Verenigde Staten).  Indien u voor de tweede optie kiest, verzendt de 
Claimbehandelaar een exemplaar van de Kennisgeving en het Claimformulier aan de economisch gerechtigden. Na deze instructies 
volledig te hebben opgevolgd, kunnen deze gevolmachtigden terugbetaling vragen van hun redelijkerwijs gemaakte daadwerkelijke 
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kosten, door aan de Claimbehandelaar de juiste bewijsstukken toe te sturen van deze voorschotten waarvoor terugbetaling wordt 
gevraagd.   
 
Exemplaren van deze Kennisgeving en het Claimformulier, kunnen verkregen worden op de uitkeringswebsite, www.yukosclaims.com, via 
e-mail op info@yukosclaims.com, of door te bellen naar één van de telefoonnummers in onderstaande Rubriek III. 
 

G.   Hoe kan ik ervoor zorgen dat de Claimbehandelaar mijn juiste adres heeft? 
 
Indien uw adres is gewijzigd ten opzichte van het adres waarnaar de Kennisgeving is verstuurd, moet u de Claimbehandelaar  zo snel 
mogelijk informeren over uw nieuwe adres.  Indien u verzuimt de Claimbehandelaar geïnformeerd te houden over uw adres, kunt u 
eventuele geldelijke beloningen waarvoor u in aanmerking zou kunnen komen, mislopen.  Verstuur daarom schriftelijk uw nieuwe 
contactgegevens naar de Claimbehandelaar op onderstaand adres met vermelding van uw oude adres, nieuwe adres, nieuwe 
telefoonnummer, uw claimnummer en uw controlenummer vermeld op de eerste pagina van het aan u verzonden Claimformulier. 
 
III.     MEER INFORMATIE ONTVANGEN 
 
U kunt bijkomende informatie opvragen bij de Claimbehandelaar door een e-mail te zenden naar info@yukosclaims.com, of een brief te 
sturen (via eersteklas post in de Verenigde Staten of via prioritypost in landen buiten de Verenigde Staten) naar 
 

Yukos Claims Administration 
c/o GCG 

P.O. Box 9601 
Dublin, OH 43017-4901 

VS 
 

of te bellen naar één van de onderstaande telefoonnummers: 
 

 
LAND 

GRATIS 
TELEFOONNUMMERS 

TELEFOONNUMMERS 
TEGEN BETALING 

Frankrijk 0 800913918 170394943 
Duitsland 0 8001880934 69 257367384 
Nederland 0 8000232753 20 2170207 
Rusland 8 800 1006372 499 5044429 
Zweden 0 200120641 8 12410248 
Zwitserland 0 800802446 44 5083383 
Verenigd 
Koninkrijk 

0 8000966481 20 38070019 

Verenigde 
Staten 

(888) 846-6410 (210) 529-7539 
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BIJLAGE A 
VERDELINGSPLAN VOOR HET UITKERINGSFONDS 

 

1.     Het doel van het Verdelingsplan is om het Uitkeringsfonds te verdelen onder voormalige Yukos aandeelhouders.  Het 
Verdelingsplan bevat de berekeningen die de economische adviseur van de Yukos Groep in overeenstemming met de overeengekomen 
formule gemaakt heeft om de verliezen vast te stellen die een In aanmerking komende claimgerechtigde op Gewone Yukos aandelen en 
ADR’s van Yukos heeft geleden. 
 

2.     De berekeningen die gemaakt zijn op grond van dit Verdelingsplan zijn niet bedoeld als ramingen van bedragen die 
uitgekeerd zullen worden aan In aanmerking komende claimgerechtigden.  De berekeningen op grond van het Verdelingsplan zijn alleen 
een wegingsmethode voor de claims van In aanmerking komende claimgerechtigden onderling, zodat het Uitkeringsfonds op pro rata 
basis verdeeld kan worden. 
 

3.     Om  in  aanmerking  te  komen  voor  een  Erkend  verlies  (zoals  berekend  volgens  onderstaande  bepalingen),  moet  een 
voormalige aandeelhouder van Yukos Gewone Yukos aandelen of ADR’s van Yukos tijdens de Recovery Periode gehouden, gekocht of 
verworven hebben. 
 

BEREKENING VAN ERKEND VERLIES 
 

4.     Voor de vaststelling of een Claimgerechtigde een ‘Erkend verlies’ heeft geleden, worden aankopen, verwervingen en verkopen 
van Gewone Yukos aandelen en ADR’s van Yukos allereerst gematcht volgens de Last In/First Out methode (‘LIFO-methode’), zoals 
wordt toegelicht in onderstaande paragraaf 7. 
 

5.      Een ‘Erkend verlies’ wordt volgens onderstaande bepalingen berekend voor elk gewoon Yukos aandeel of ADR dat tijdens de 
Recovery Periode (dat wil zeggen van 2 juli 2003 tot en met 28 november 2007) gekocht, verworven of gehouden werd,  dat vermeld is op 
het Claimformulier en waarvoor voldoende bewijsmateriaal is verstrekt.  Een Erkend verlies is niet het bedrag dat een In aanmerking 
komende claimgerechtigde ontvangt uit het Uitkeringsfonds; in plaats daarvan weerspiegelt een Erkend Verlies het evenredige bedrag van 
de uitkering dat de In aanmerking komende claimgerechtigde zal ontvangen ten opzichte van alle In aanmerking komende 
claimgerechtigden. 
 

6.     De uitkering van beschikbare middelen zal geschieden op een pro rata basis, uitgaande van het percentage waarvoor iedere 
voormalige Yukos aandeelhouder in het totale ‘Erkend verlies’ van alle beleggers deelt op basis van de volgende methode: 

A. De Evenementdata in tabel 1 zien op de ontwikkelingen van het door de Russische regering in de periode van juli 
2003 tot augustus 2006 verrichte onderzoek naar Yukos. 

 
B. De totale prijsimpact voor elke claim zal worden berekend door de markt- gecorrigeerde prijsreacties op de 

‘Impactdata’ in tabel 1, die zich voordoen na de aankoopdatum van de belegger en voor de verkoopdatum van de 
belegger (de ‘Periode van deelneming’) bij elkaar op te tellen.  Dus de ‘Abnormale prijsreacties' in tabel 1 na elke 
aankoopdatum en voorafgaand aan elke verkoopdatum moeten bij elkaar worden opgeteld om daaruit het totale verlies 
per aandeel te kunnen herleiden.  Indien een aanvrager bijvoorbeeld voor 2 juli 2003 Gewone Yukos aandelen heeft 
gekocht, en deze nooit heeft verkocht, zou het totale verlies per aandeel $14,45 zijn.2 

 
C. Deze totale prijsreactie g e d u r e n d e  d e  p e r i o d e  v a n  a a n d e e l h o u d e r s c h a p  v a n  i e d e r e  b e l e g g e r  zal 

verder wo r d e n  verlaagd om het totaal Erkend verlies per aandeel vast te stellen, met een grotere korting op 
aankopen die later in de periode hebben plaatsgevonden.  In tabel 1 wordt de korting weergegeven die toegepast 
wordt op basis van de aankoopdatum van elke aanvrager.   De korting wordt eerst berekend tegen 0% en stijgt 
gedurende het volledige evenementenvenster in gelijke stappen (1/19, of ongeveer 5,26%) tot 100% op elke 
Evenementdatum gedurende de gehele evenementperiode. 

 
D. Het totale Erkend  verlies  van  elke belegger  dient  te  worden  berekend  door  het  aantal  gekochte  aandelen  te 

vermenigvuldigen met het Erkend verlies per aandeel. 
 
E. De  berekeningen  van  bijkomende  kortingen  op  Erkende  verliezen  voor  latere  aankopen  in  de  periode,  zoals 

uiteengezet in tabel 1, resulteren in lagere Erkende verliezen voor personen en entiteiten die Gewone Yukos aandelen 
of ADR’s van Yukos hebben gekocht nadat voortdurende ontwikkelingen in het onderzoek door de Russische regering, 
het speculatieve karakter van de belegging geleidelijk aan lieten stijgen. 

BIJKOMENDE BEPALINGEN 

7.     Indien een In aanmerking komende claimgerechtigde tijdens  de  Recovery Periode meer dan een aankoop, verwerving of 
verkoop van Gewone  Yukos  aandelen  of  ADR’s  van  Yukos  heeft gedaan,  moeten  alle  aankopen,  verwervingen  en verkopen 
gematcht worden tegen de LIFO-methode. De LIFO-methode verplicht ertoe dat alle verkopen van Gewone Yukos aandelen of ADR’s van 
Yukos gekoppeld worden aan de meest recente aankoop voor de berekening van het Erkend verlies. 

2 De verhouding tussen ADR's van Yukos en Gewone Yukos aandelen was gedurende de Recovery Periode 1:4. De van toepassing 
zijnde 'Abnormale prijsreacties' in tabel 1 zullen vermenigvuldigd worden met de factor 4 voor ieder gehouden ADR. NB ook dat de 
getallen in de kolom 'Abnormale prijsreactie' in tabel 1 zijn afgerond. Berekeningen op basis van het Verdelingsplan gaan uit van exacte 
getallen die niet zijn afgerond. 

4 
 

                                                           



8.    Aankopen, verwervingen en verkopen van Gewone Yukos aandelen of ADR’s van Yukos worden geacht te hebben 
plaatsgevonden  op  de  ‘contract-’  of  ‘handelsdatum’  in  tegenstelling  tot  de  ‘afwikkel-’  of  ‘betaldatum’.    De  ontvangst  of overdracht 
als gevolg van schenking, erflating of wettelijke bepalingen van Gewone Yukos aandelen of ADR’s van Yukos tijdens de Recovery 
Periode wordt niet geacht een aankoop, verwerving of verkoop te zijn van deze Gewone Yukos aandelen of ADR’s van Yukos voor de 
berekening van een Erkend verlies van een In aanmerking komende claimgerechtigde, noch wordt de ontvangst of overdracht geacht een 
cessie van een claim te zijn met betrekking tot de aankoop/verwerving van deze Gewone Yukos aandelen of ADR’s van Yukos, tenzij (i) 
de schenker of overledene deze Gewone Yukos aandelen of ADR’s van Yukos gekocht of anderszins verworven heeft tijdens de 
Recovery Periode; (ii) geen Claimformulier ingediend werd door of namens de schenker, namens de overledene of door een derde in 
verband met deze Gewone Yukos aandelen of ADR’s van Yukos; en (iii) het specifiek aldus bepaald is in de schenkings- of 
cessiedocumentatie. 

9.      Gewone Yukos aandelen en ADR’s van Yukos zijn de enige effecten die moge l i j k  r ech t  geven  op  een uitkering 
conform het Verdelingsplan. 

 
10.    Het Erkend verlies van een In aanmerking komende claimgerechtigde is het bedrag dat is gebruikt voor de berekening 

van het pro rata aandeel van de In aanmerking komende claimgerechtigde in het Uitkeringsfonds.  Indien het totaal van de Erkende 
verliezen van alle In aanmerking komende claimgerechtigden die aanspraak kunnen maken op een betaling uit het Uitkeringsfonds, 
hoger is dan het Uitkeringsfonds, dan ontvangt elke In aanmerking komende claimgerechtigde zijn of haar pro rata aandeel in het 
Uitkeringsfonds.  Het pro rata aandeel is het Erkend verlies van de In aanmerking komende claimgerechtigde gedeeld door het totaal 
aantal Erkende verliezen van alle In aanmerking komende claimgerechtigden, vermenigvuldigd met het totale bedrag van het 
Uitkeringsfonds. 

 
11.    Het Uitkeringsfonds zal worden verdeeld onder alle In aanmerking komende claimgerechtigden waarvan de pro rata betaling gelijk 

is aan of hoger is dan $25,00 USD.  Indien de pro rata betaling aan een In aanmerking komende claimgerechtigde lager is dan $25,00 
USD, wordt het bedrag niet opgenomen in de berekening en vindt geen uitkering plaats aan de In aanmerking komende claimgerechtigde. 

 
12.    Indien  het  Uitkeringsfonds  hoger  is  dan  het  totaal  van  de  Erkende  verliezen  van  alle  In  aanmerking  komende 

claimgerechtigden die recht hebben op een betaling uit het Uitkeringsfonds, wordt het surplus in het Uitkeringsfonds  naar rato uitgekeerd 
aan alle In aanmerking komende claimgerechtigden die recht hebben op een betaling.   De Claimbehandelaar keert de fondsen uit 
in verschillende tranches. De eerste verdeling zal bestaan uit de betalingen aan Vooraf erkende claimgerechtigden op een doorlopende 
basis. Nadat alle tijdig ingediende Claimformulieren zijn verwerkt en alle aanvragers van wie de claims zijn afgewezen of geweigerd, nog 
de mogelijkheid hebben gekregen om deze te verbeteren, zullen de fondsen worden uitgekeerd aan de aanvragers waarvan de claims zijn 
goedgekeurd. De fondsen die in deze tweede tranche worden uitgekeerd, zullen in dezelfde verhouding worden verdeeld als in de eerste 
tranche van betalingen, zodat alle aanvragers met goedgekeurde claims gelijkwaardig worden behandeld als de Vooraf erkende 
claimgerechtigden. 

 
13.  Indien beschikbare middelen overblijven in het Uitkeringsfonds  als gevolg van niet-geïncasseerde uitkeringen of indien 

aanvullende middelen beschikbaar worden voor verdeling na voltooiing van de eerste uitkering, kan de Claimbehandelaar in overleg met 
de Yukos Groep naar eigen goeddunken, laat ingediende claims uitbetalen, en/of indien het beschikbaar bedrag toereikend is om een 
verdere uitkering mogelijk te maken, kan een ieder die tijdens de eerste uitkering een elektronische betaling ontvangen of een cheque 
geïnd heeft en die minimaal $25,00 USD zou ontvangen, een tweede betaling naar rato ontvangen na betaling van eventuele 
verschuldigde kosten of vergoedingen in verband met het beheer van het Uitkeringsfonds, inclusief de kosten voor deze vervolguitkering.  
De Claimbehandelaar kan in overleg met de Yukos Groep resterende saldi in het Uitkeringsfonds in het kader van verdere uitkeringen 
uitbetalen aan deze In aanmerking komende claimgerechtigden, voor zover deze verdere uitkeringen kosteneffectief zijn. 

 
14. Het Verdelingsplan mag worden   gewijzigd   zonder   voorafgaande   kennisgeving.   Eventuele   aanpassingen   aan   dit 

Verdelingsplan worden bekend gemaakt op de website van de Claimbehandelaar op  www.yukosclaims.com.
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TABEL 1 
 

Input voor Yukos Oil Company claimberekening (USD) 
 

Evenementdatum 
dag/maand/jaar 

 
Impactdatum 
dag/maand/jaar 

 
Abnormale 
prijsreactie* 

% Korting bij 
aankoop 
op of na de 
Impactdatum 

2/7/2003 3/7/2003 $ (0,76) 5,3% 
9/7/2003 10/7/2003 $ (0,92) 10,5% 

 11/7/2003 $ (0,91) 10,5% 
25/10/2003 27/10/2003 $ (2,00) 15,8% 
5/12/2003 5/12/2003 $ (0,60) 21,1% 
20/4/2004 20/4/2004 $ (0,72) 26,3% 
26/4/2004 26/4/2004 $ (0,93) 31,6% 
1/7/2004 1/7/2004 $ (1,15) 36,8% 
20/7/2004 20/7/2004 $ (1,25) 42,1% 

 21/7/2004 $ (0,84) 42,1% 
 22/7/2004 $ (0,63) 42,1% 

2/11/2004 2/11/2004 $ (0,58) 47,4% 
 3/11/2004 $ (0,39) 47,4% 

19/11/2004 19/11/2004 $ (0,76) 52,6% 
28/12/2004 28/12/2004 $ (0,18) 57,9% 

 30/12/2004 $ (0,08) 57,9% 
24/2/2005 25/2/2005 $ (0,08) 63,2% 
18/1/2006 19/1/2006 $ (0,47) 68,4% 
13/3/2006 13/3/2006 $ (0,69) 73,7% 
29/3/2006 29/3/2006 $ (0,21) 78,9% 
25/7/2006 25/7/2006 $ (0,22) 84,2% 
27/7/2006 27/7/2006 $  0,25 89,5% 
1/8/2006 2/8/2006 $ (0,17) 94,7% 
Laatste handelsdag 28/11/2007 $ (0,14) 100,0% 

*Cijfers na de decimale komma’s duiden op cents in US dollars. 
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