ANSPRÅKSADMINISTRATION FÖR YUKOS OIL
TILLKÄNNAGIVANDE
TILL:

ALLA PERSONER SOM KÖPTE, FÖRVÄRVADE ELLER BESATT VÄRDEPAPPER I YUKOS OIL COMPANY
(”YUKOS”) FRÅN OCH MED DEN 2 JULI 2003 TILL OCH MED DEN 28 NOVEMBER 2007 (”DEN RELEVANTA
PERIODEN”).
•

LÄS DETTA MEDDELANDE NOGGRANT OCH I DESS HELHET.

•

DET KAN HÄNDA ATT DU ÄR BERÄTTIGAD TILL UTDELNING.

•

FÖR ATT FÅ UTDELNING MÅSTE DU SKICKA IN EN GILTIG ANSÖKNINGSBLANKETT (”ANSÖKNINGSBLANKETT”)
SÅ ATT DEN INKOMMER SENAST DEN 30 MAJ 2016.

•

OM DU FICK DETTA MEDDELANDE PÅ EN AVLIDEN TIDIGARE YUKOS-AKTIEÄGARES VÄGNAR BÖR DU
LÄMNA DETTA TILLKÄNNAGIVANDE TILL DEN PERSONENS AUKTORISERADE JURIDISKA OMBUD.

DU UNDERRÄTTAS HÄRMED OM FÖLJANDE:
Du har fått detta Tillkännagivande eftersom du har köpt, förvärvat eller besuttit Yukos stamaktier eller Yukos Amerikanska
Depåbevis (”ADR:er”) under den Relevanta perioden från den 2 juli 2003 till och med den 28 november 2007 och du kan vara berättigad
till utdelning. Detta Tillkännagivande är utformat för att informera dig om hur Utdelningsfonden kommer att fördelas och hur du kan
skicka in en Ansökningsblankett.
En kopia av Tillkännagivandet finns på www.yukosclaims.com, vilket är den webbplats som
upprätthålls av Utdelningsombudet Garden City Group, LLC (”Utdelningsombudet”), som har anlitats för att medverka vid
administrationen av detta ärende.
I.

UTDELNINGSFONDENS BAKGRUND

Vissa tidigare utländska dotterbolag till Yukos Oil Company (”Yukos-gruppen”) har sålt tillgångar och drivit olika juridiska anspråk med
slutmålet att göra en rad kontanta utdelningar till tidigare aktieägare i Yukos Oil Company. I takt med att var och en av Yukos-gruppens
återstående tillgångar säljs kommer en del av behållningen, så som fastställs av Yukos-gruppen, att sättas in i en fond
(”Utdelningsfonden”) som sedan betalas ut till tidigare aktieägare i Yukos i en eller flera utdelningar.
Utdelningsfonden består av minst 337 000 000 USD. Din ersättning ur Utdelningsfonden beror på ett antal variabler, inklusive det
antal Yukos stamaktier och Yukos ADR:er du köpte, förvärvade eller besatt under den Relevanta perioden, tidpunkten för dina
inköp, förvärv eller försäljningar av dessa värdepapper samt det totala antalet fordringsägare som antingen har godkänts i förväg (”I
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förhand godkända fordringsägare”) eller som i tid skickar in ett anspråk som av Utdelningsombudet fastställs som berättigande till
utdelning i enlighet med Allokeringsplanen, Bilaga A, och som inte är uteslutna parter enligt definitionen nedan (sammantaget
”Berättigade fordringsägare”). Den inledande utdelningen kommer att göras från fonder som ingår i den struktur som administreras av
Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings och vars ägande ej längre är föremål för tvist som resultat av
förlikningen med Rosneft Oil Company.
Alla frågor avseende anspråksadministrationen för Yukos skall ställas till Utdelningsombudet, via e-post till info@yukosclaims.com, via
post till Yukos Claims Administration, c/o GCG, P.O. Box 9601, Dublin, OH 43017-4901, USA (First Class Mail inom USA eller
International Priority Mail utanför USA) eller genom att ringa ett av de telefonnummer som anges i avsnitt III nedan.
II.

VIKTIG INFORMATION
A.

Hur stort är tillgodohavandet i Utdelningsfonden?

Yukos-gruppen har sålt tillgångar och drivit olika juridiska anspråk med slutmålet att göra en rad kontanta utdelningar till tidigare
aktieägare i Yukos Oil Company. En del av behållningen därav, så som fastställs av Yukos-gruppen, kommer att sättas in i
Utdelningsfonden och sedan betalas ut till berättigade fordringsägare i en eller flera utdelningar. Utdelningsfonden består av minst 337
miljoner USD.
B.

Hur vet jag om jag är berättigad att ta del av Utdelningsfonden?

Du är potentiellt berättigad att få utdelning om du köpte, förvärvade eller besatt Yukos stamaktier eller Yukos ADR:er under den
Relevanta perioden, oavsett var du är bosatt eller var aktierna köptes. Tidigare dotterbolag till Yukos Oil Company är uteslutna från
att delta (”Uteslutna parter”).
OBS! MOTTAGANDET AV DETTA TILLKÄNNAGIVANDE INNEBÄR INTE ATT DU KOMMER ATT BLI BERÄTTIGAD TILL ATT FÅ
UTBETALNINGAR FRÅN UTDELNINGSFONDEN. OM DU UPPFYLLER OVANSTÅENDE KRITERIER FÖR BERÄTTIGANDE OCH
VILL DELTA I UTDELNINGEN AV BEHÅLLNING FRÅN UTDELNINGSFONDEN MÅSTE DU SKICKA IN DEN
ANSÖKNINGSBLANKETT SOM DISTRIBUERAS MED DETTA TILLKÄNNAGIVANDE TILLSAMMANS MED STÖDJANDE
DOKUMENTATION SÅ SOM FRAMSTÄLLS I BLANKETTEN, SÅ ATT DEN INKOMMER SENAST DEN 30 MAJ 2016.
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Fordringsägare som har godkänts i förväg omfattar aktieägare, som Yukos känner till, som besatt Yukos stamaktier under hela den Relevanta
perioden och som inte behöver anmäla ett anspråk för att få utdelning.

C.

Hur kan jag anmäla ett anspråk?

Du kan anmäla ett anspråk på ett av tre sätt: (I) genom att anmäla det online via administrationswebbplatsen, www.yukosclaims.com,
(II) genom att skicka en Ansökningsblankett till Utdelningsombudet på den adress som anges i avsnitt III nedan eller (III), om du
anmäler för en institution, genom att skicka in alla transaktioner elektroniskt via Utdelningsombudets privata webbplats för anmälan av
anspråk från institutioner.
Om du anmäler ditt anspråk online skall du använda det anmälningsnummer och kontrollnummer som är tryckta på den första sidan av
den Ansökningsblankett som skickades ut till dig. Spara både anmälningsnumret och kontrollnumret, eftersom du måste ha tillgång till
dem för eventuella ytterligare transaktioner och för kommunikation med Utdelningsombudet.
Utdelningsombudet skall ha rätt att begära och alla fordringsägare skall ha skyldighet att tillhandahålla all ytterligare information
och/eller dokumentation som Utdelningsombudet bedömer vara relevant.
UTDELNINGSOMBUDET KOMMER ATT BEKRÄFTA MOTTAGANDET AV DIN ANSÖKNINGSBLANKETT VIA REGULJÄR
POST ELLER E-POST (FÖRUTSATT ATT DU ANGAV DIN E-POSTADRESS PÅ ANSÖKNINGSBLANKETTEN) INOM 60 DAGAR
EFTER ATT DIN ANSÖKAN INKOMMER. DIN A N M Ä L A N O M ANSPRÅK ANSES INTE VARA REGISTRERAD FÖRRÄN DU
FÅR BEKRÄFTELSEN VIA E- POST ELLER VIA ETT KORT PÅ POSTEN. KONTAKTA UTDELNINGSOMBUDET OM DU INTE
FÅR BEKRÄFTELSEN VIA E-POST ELLER REGULJÄR POST INOM 60 DAGAR.
Om du inte anmäler ett giltigt anspråk inom angiven tid kommer du inte att få någon utdelning. Det enda undantaget gäller I förhand
godkända fordringsägare, som inte behöver anmäla ett anspråk för att få utbetalning.
Kopior av detta Tillkännagivande och Ansökningsblanketten som medföljer Tillkännagivandet kan beställas från
administrationswebbplatsen, www.yukosclaims.com, via e-post till info@yukosclaims.com eller genom att ringa ett av de
telefonnummer som anges i avsnitt III nedan. Du kan även anmäla ett anspråk online på administrationswebbplatsen.
D.

Hur stor kommer min utbetalning att bli?

Allokeringsplanen, bilaga A, beskriver utdelningen från Utdelningsfonden. Varje Berättigad fordringsägares anspråk kommer att
beräknas i enlighet med Allokeringsplanen.
E.

Hur kommer jag att få betalt om mitt anspråk blir godkänt?

Om du är bosatt i Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Ryssland, Sverige, Schweiz, Storbritannien eller USA (”de Berörda länderna”)
kan du använda alternativen på Ansökningsblanketten för att ange om du vill få utbetalningen via check eller elektronisk
penningöverföring (”EFT”). Om du begär utbetalning via EFT MÅSTE du även tillhandahålla en giltig e-postadress på
Ansökningsblanketten. Alla som är bosatta i Ryssland måste dock ta emot utbetalningar på elektronisk väg, så som beskrivs
nedan. Före den första utdelningen kommer Utdelningsombudet att meddela dig via e-post till den e-postadress du tillhandahåller
med din anmälan och begära kompletta och korrekta bankkontouppgifter. Om du besvarar e-postmeddelandet inom angiven tid
med kompletta och korrekta bankkontouppgifter och ditt anspråk godkänns kommer du att få din utbetalning via EFT i den officiella
valutan i ditt Berörda land.
Om du inte anger en betalningsmetod eller om dina bankkontouppgifter är felaktiga eller ofullständiga kommer du att få d i n
u t d e l n i n g v i a en check utställd i USA-dollar via reguljär post (dock ej om du är bosatt i Ryssland, varvid din utbetalning endast kan
skickas elektroniskt i rubel, så som förklaras nedan).
Oavsett begärd betalningsmetod gäller att (a) om du inte är bosatt i ett a v d e Berörda länderna kommer utdelningar att betalas ut
i USA-dollar via check eller bankväxel och (b) om du är bosatt i Ryssland kommer utdelningar att överföras elektroniskt i rubel efter att
korrekta bankkontouppgifter har inkommit. Före den första utdelningen kommer Utdelningsombudet att kontakta dig via e-post och
begära dina bankkontouppgifter. Personer bosatta i Ryssland måste tillhandahålla giltiga och kompletta bankkontouppgifter för att
kunna få utbetalningen. Om du är bosatt i Ryssland och inte tillhandahåller kompletta och korrekta bankkontouppgifter kommer ditt
anspråk inte att vara berättigat till utbetalning.
F.

Vad händer om jag köpte Yukos stamaktier eller ADR:er för någon annans räkning?

Om du köpte, förvärvade eller besatt Yukos stamaktier eller ADR:er under den Relevanta perioden till förmån för någon annan
Berättigad fordringsägares intresse måste du antingen (a) skicka kopior av Tillkännagivandet och Ansökningsblanketten till aktiernas
eller ADR:ernas ägare inom fem dagar efter att du tagit emot Tillkännagivandet och skicka en skriftlig bekräftelse till det aktuella
Utdelningsombudet eller (b) skicka d e b e r ä t t i g a d e personernas eller enheternas namn och adresser till Yukos Claims
Administration, c/o GCG, P.O. Box 9601, Dublin, OH 43017-4901, USA (First Class Mail inom USA eller International Priority Mail
utanför USA). Om du väljer det andra alternativet kommer Utdelningsombudet att skicka ett exemplar av Tillkännagivandet och
Ansökningsblanketten till varje berättigad ägare. Om de ovan nämnda angivelserna efterlevs kan ett nominerat ombud begära
ersättning för rimliga faktiska omkostnader, genom att förse Utdelningsombudet med lämplig dokumentation som stödjer de utgifter som
ersättningen söks för.
Kopior av detta Tillkännagivande och Ansökningsblanketten kan beställas från administrationswebbplatsen, www.yukosclaims.com, via
e-post till info@yukosclaims.com eller genom att ringa ett av de telefonnummer som anges i avsnitt III nedan.
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G. Vad bör jag göra för att säkerställa att Utdelningsombudet har min korrekta adress?
Om du ändrar din adress från den adress som Tillkännagivandet skickades till måste du underrätta Utdelningsombudet därom så snart
som möjligt. Underlåtenhet a v att informera Utdelningsombudet om din adress kan leda till att du går miste om e rsät tning som
du eventuellt är berättigad till. Vänligen skicka dina nya kontaktuppgifter skriftligen till Utdelningsombudet till den adress som anges
nedan och uppge din gamla adress och din nya adress, ditt telefonnummer samt det anmälningsnummer och kontrollnummer som är
tryckta på den första sidan av den Ansökningsblankett som skickades till dig.
III.

SKAFFA MER INFORMATION

Du kan få ytterligare information genom att kontakta Utdelningsombudet via e-post till info@yukosclaims.com, via post (First Class Mail
inom USA eller International Priority Mail utanför USA) till
Yukos Claims Administration
c/o GCG
P.O. Box 9601
Dublin, OH 43017-4901
USA
eller genom att ringa till ett av telefonnumren nedan:
LAND

AVGIFTSFRIA NUMMER

AVGIFTSBELAGDA
NUMMER

Frankrike

0 800913918

170394943

Tyskland

0 8001880934

69 257367384

Nederländerna

0 8000232753

20 2170207

Ryssland

8 800 1006372

499 5044429

Sverige

0 200120641

8 12410248

Schweiz

0 800802446

44 5083383

Storbritannien

0 8000966481

20 38070019

USA

(888) 846-6410

(210) 529-7539
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BILAGA A
ALLOKERINGSPLAN FÖR UTDELNINGSFONDEN
1.
Målsättningen med Allokeringsplanen är att dela ut Utdelningsfonden till tidigare aktieägare i Yukos. Allokeringsplanen
återspeglar beräkningar som har gjorts av Yukos-gruppens ekonomiska rådgivare för att fastställa en Berättigad fordringsägares
relativa förluster i Yukos stamaktier och ADR:er i enlighet med en i förväg överenskommen formel.
2.
De beräkningar som görs i enlighet med denna Allokeringsplan är ej avsedda att vara uppskattningar av de belopp som
betalas ut till Berättigade fordringsägare. Beräkningarna i e n l i g h e t m e d Allokeringsplanen är endast en metod för att väga
Berättigade fordringsägares anspråk mot varandra i syfte att göra proportionella allokeringar av Utdelningsfonden.
3.
En Erkänd förlust (så som den beräknas i enlighet med nedanstående bestämmelser) kan endast föreligga om en tidigare
aktieägare i Yukos har besatt, köpt eller förvärvat Yukos stamaktier eller Yukos ADR:er under den Relevanta perioden.
BERÄKNING AV ERKÄNDA FÖRLUSTBELOPP
4.
I syfte att fastställa om en fordringsägare har en ”Erkänd förlust” kommer inköp, förvärv och försäljning av Yukos stamaktier
och ADR:er först att matchas enligt sist in/först ut principen(”LIFO”), så som framställs i paragraf 7 nedan.
5.
En ”Erkänd förlust” kommer att beräknas så som framställs nedan för varje Yukos stamaktie eller ADR som köpts, förvärvats
eller besuttits under den Relevanta perioden (dvs. den 2 juli 2003 till och med den 28 november 2007) som anges på
Ansökningsblanketten och för vilken tillräcklig dokumentation har tillhandahållits. En Erkänd förlust återspeglar inte det belopp en
Berättigad fordringsägare kommer att få utbetalt från Utdelningsfonden, utan återspeglar den proportionerliga del av utdelningen som
den Berättigade fordringsägaren kommer att få i jämförelse med alla andra Berättigade fordringsägare.
6.
Utdelningen av tillgängliga medel kommer att göras på proportionell basis, baserat på varje tidigare Yukos-aktieägares
procentuella andel av alla investerares sammanlagda ”Erkända förluster”, baserat på följande metod:
A.

De händelsedatum som anges i tabell 1 representerar utvecklingar i den ryska statens undersökning av Yukos under
perioden juli 2003 till augusti 2006.

B.

Den totala prisförändringen för varje anspråk skall beräknas genom att slå samman de
marknadsjusterade prisförändringarna på det ”Förändringsdatum” som anges i tabell 1 som inträffar efter
investerarens inköpsdatum och före investerarens försäljningsdatum (”Innehavsperioden”). Därför måste den
”Onormala prisförändringen” som anges i tabell 1, efter varje inköpsdatum och före varje försäljningsdatum, adderas
för att derivera den sammanlagda förlusten per aktie. Om en fordringsägare exempelvis köpte Yukos stamaktier före
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den 2 juli 2003 och aldrig sålde dem är den sammanlagda förlusten per aktie 14,45 USD.

C.

Denna totala prisförändringen under varje investerares innehavsperiod kommer att diskonteras ytterligare för att
komma fram till den totala Erkända förlusten per aktie, med större avdrag för inköp som har gjorts senare under
perioden. Tabell 1 visar de avdrag som skall göras baserat på varje sakägares inköpsdatum. Avdraget beräknas
genom att börja med 0 % och öka i lika stora steg (1/19 eller ca 5,26 %) till 100 % på varje händelsedatum
under hela händelseperioden.

D.

Varje investerares totala Erkända förlust skall beräknas genom att multiplicera det inköpta antalet aktier med den
Erkända förlusten per aktie.

E.

De extra avdragen i beräkningar av Erkänd förlust för inköp senare i perioden, så som framställs i tabell 1, leder till
lägre Erkända förluster för enskilda personer och enheter som köpte Yukos stamaktier eller ADR:er efter att
fortlöpande utvecklingar i den ryska statens undersökning gradvis ökade investeringens spekulativa karaktär.
YTTERLIGARE BESTÄMMELSER

7.
Om en Berättigad fordring har fler än ett inköp, ett förvärv eller en försäljning av Yukos stamaktier eller ADR:er under den
Relevanta perioden skall alla inköp, förvärv och försäljningar matchas på LIFO-basis. LIFO-metoden innebär att alla försäljningar av
Yukos stamaktier eller ADR:er slås samman med de senaste inköpen, vid beräkning av den Erkända förlusten.
8.
Inköp, förvärv och försäljningar av Yukos stamaktier eller ADR:er skall anses vara genomförda på ”avtals- eller
handelsdagen”, i stället för ”likvid- eller betalningsdagen”. Mottagande eller beviljande genom gåva, arv eller lag av Yukos stamaktier
eller ADR:er under den Relevanta perioden skall ej anses vara ett inköp, ett förvärv eller en försäljning av sådana Yukos stamaktier
eller ADR:er vid beräkningen av en Berättigad fordringsägares Erkända förlust. Sådant mottagande eller beviljande skall ej heller anses
vara en överlåtelse av något anspråk som är relaterat till inköp/förvärv av Yukos stamaktier eller ADR:er, om inte (i) donatorn eller den
avlidne köpte eller på annat sätt förvärvade Yukos stamaktier eller ADR:er under den Relevanta perioden, (ii) ingen
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Förhållandet mellan ADR:er och Yukos stamaktier var 4 Yukos stamaktier mot 1 ADR under hela den Relevanta perioden. Tillämpliga ”Onormala
prisförändringar” i tabell 1 multipliceras med 4 för varje ADR som innehas. Observera även att de värden som anges i kolumnen ”Onormal prisförändring”
i tabell 1 är avrundade. De beräkningar som görs inom ramen för Allokeringsplanen kommer att använda exakta värden som inte är avrundade.
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Ansökningsblankett skickades in av donatorn, den avlidne eller på dennes vägnar, eller av någon annan med avseende på Yukos
stamaktier eller ADR:er samt (iii) gåvo- eller överlåtelseinstrumentet specifikt anger att det skall ske.
9.

Yukos stamaktier och ADR:er är de enda värdepapper som är berättigade till ersättning inom ramen för Allokeringsplanen.

10.
En Berättigad fordringsägares Erkända förlust skall vara det belopp som används för att beräkna den Berättigade
fordringsägarens proportionella andel av Utdelningsfonden. Om summan av alla Erkända förluster för alla Berättigade fordringsägare
som har rätt att få utbetalning från Utdelningsfonden är större än Utdelningsfonden skall varje Berättigad fordringsägare få sin
proportionella andel av Utdelningsfonden. Den proportionella andelen skall vara den Berättigade fordringsägare Erkända förlust,
dividerad med de sammanlagda Erkända förlusterna för alla Berättigade fordringsägare, multiplicerat med det totala beloppet i
Utdelningsfonden.
11. Utdelningsfonden kommer att allokeras mellan alla Berättigade fordringsägare vars proportionella utbetalning uppgår till
minst 25,00 USD. Om den proportionella utbetalningen till någon Berättigad fordringsägare beräknas till mindre än 25,00 USD
kommer den inte att inkluderas i beräkningen, vilket innebär att den ifrågavarande Berättigade fordringsägaren inte får någon utdelning.
12.
Om Utdelningsfondens belopp överstiger det sammanlagda beloppet för alla Erkända förluster för alla Berättigade
fordringsägare som har rätt till utbetalning från Utdelningsfonden skall Utdelningsfondens överskridande belopp fördelas proportionellt
mellan alla Berättigade fordringsägare som har rätt till utbetalning. Utdelningsombudet kommer att göra utdelningarna i flera
steg. Den första utdelningen kommer att bestå av utbetalningar till I förhand godkända fordringsägare på löpande basis. När alla
Ansökningsblanketter som har inkommit i tid har behandlats och alla fordringsägare vars anspråk har avvisats eller ogillats har fått
möjlighet att korrigera eventuella fel, kommer utdelningar att göras till de fordringsägare vars anspråk har godkänts. De belopp som
delas ut i detta andra steg kommer att allokeras i samma proportion som det första steget med utbetalningar, så att alla fordringsägare
med Godkända anspråk är i paritet med de I förhand godkända fordringsägarna..
13. Om några medel återstår i Utdelningsfonden på grund av att utdelningar inte har lösts in eller ytterligare medel blir tillgängliga
för utdelning efter Slutförandet av den inledande utdelningen, kan Utdelningsombudet i samråd mer Yukos-gruppen efter eget
gottfinnande betala ut sena anspråk och/eller om det tillgängliga beloppet är tillräckligt för att rättfärdiga en extra utdelning kan alla
fordringsägare, som fick en elektronisk utbetalning eller löste in en check i den Inledande utdelningen och som skulle få minst 25,00
USD, få en andra utbetalning på proportionell basis efter betalning av alla obetalda kostnader eller avgifter i samband med
administrationen av Utdelningsfonden, inklusive kostnader för sådan extra utdelning. Utdelningsombudet kan i samråd med Yukosgruppen göra ytterligare extra utdelningar av belopp som återstår i Utdelningsfonden till sådana Berättigade fordringsägare om
kostnaderna för sådana extra utdelningar är försvarbara.
14. Allokeringsplanen kan ändras utan särskilt meddelande därom. Alla ändringar i Allokeringsplanen kommer att läggas upp på
Utdelningsombudets webbplats www.yukosclaims.com.
TABELL 1
Indata till anspråksberäkning för Yukos Oil Company (USD)
% rabatt om
Inköpet äger rum
Onormal
Händelsedatum
Reaktionsdatum
på eller efter
kursreaktion*
år-månad-dag
år-månad-dag
reaktionsdatumet
2003-07-02
2003-07-03
(0,76) USD
5,3 %
2003-07-09
2003-07-10
(0,92) USD
10,5 %
2003-07-11
(0,91) USD
10,5 %
2003-10-25
2003-10-27
(2,00) USD
15,8 %
2003-12-05
2003-12-05
(0,60) USD
21,1 %
2004-04-20
2004-04-20
(0,72) USD
26,3 %
2004-04-26
2004-04-26
(0,93) USD
31,6 %
2004-07-01
2004-07-01
(1,15) USD
36,8 %
2004-07-20
2004-07-20
(1,25) USD
42,1 %
2004-07-21
(0,84) USD
42,1 %
2004-07-22
(0,63) USD
42,1 %
2004-11-02
2004-11-02
(0,58) USD
47,4 %
2004-11-03
(0,39) USD
47,4 %
2004-11-19
2004-11-19
(0,76) USD
52,6 %
2004-12-28
2004-12-28
(0,18) USD
57,9 %
2004-12-30
(0,08) USD
57,9 %
2005-02-24
2005-02-25
(0,08) USD
63,2 %
2006-01-18
2006-01-19
(0,47) USD
68,4 %
2006-03-13
2006-03-13
(0,69) USD
73,7 %
2006-03-29
2006-03-29
(0,21) USD
78,9 %
2006-07-25
2006-07-25
(0,22) USD
84,2 %
2006-07-27
2006-07-27
0,25 USD
89,5 %
2006-08-01
2006-08-02
(0,17) USD
94,7 %
Sista handelsdagen
2007-11-28
(0,14) USD
100,0 %
*Siffror efter decimalkommat anger cent (hundradelar av USD).
DATUM: 2 december 2015
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