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ДОВЕРЛИВО И ПРЕДМЕТ НА ПРИВИЛЕГИЈА НА АДВОКАТ-КЛИЕНТ  

НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО ГРУПНАТА ТУЖБА 
ПРОТИВ ISGM: МАРТ 2020 ГОДИНА   

Роберт Мач против ISG Management Pty Ltd 

НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ ОД ВАШИОТ ТИМ НА АДВОКАТИ 

Ве известуваме за најновите информации во врска со групната тужба против ISG Management Pty Ltd 

(ISGM), затоа што сте член на групата.   

Со задоволство ве известуваме дека во среда, 18 март, Џастис Бромберг (судијата во Сојузниот суд којшто 

го води случајот) ја донесе одлуката за одбивање на барањето на ISGM за разделување на групната 

тужба.   

Џастис Бромберг одлучи дека овој случај ќе продолжи да се води како групна тужба „со повлекување“. Ова 

значи дека сите техничари, кои според дефиницијата за група се дел од неа, се вклучени во тужбата 

автоматски, освен ако самите не се „повлечат“ кога Судот подоцна ќе ги праша дали сакаат да го сторат 

тоа.  

• За да ја прочитате одлуката во целост, кликнете на следната врска.  

• За да ја прочитате официјалната изјава за медиумите на Shine Lawyers како одговор на одлуката, 

посетете ја нашата веб-страница овде.  

Во догледно време ќе ви доставиме дополнителни детали за одлуката на Судот и што значи тоа за 

тужбата. Се надеваме дека во текот на следните неколку недели ќе доставиме и договори за финансирање 

до членовите на групата кои ќе треба да ги разгледате и потпишете.  

Доколку имате прашања во врска со ова известување или би сакале да му пренесете некакви информации 

на вашиот тим на адвокати, контактирајте нѐ преку деталите за контакт наведени подолу.  

Во тек е и преводот на ова најново известување на хинди, урду и арапски јазик, кој се надеваме дека ќе 

биде доставен во текот на следните неколку дена. 

Ви благодариме за разбирањето во текот на постапката и ќе ве известуваме за понатамошните важни нови 

информации. 

Вашиот тим на адвокати 

Контактирајте нѐ 

Е-пошта: isgmclassaction@shine.com.au  

Телефон: (02) 8754 7246 или 1800 316 471 

 

https://shinestore.blob.core.windows.net/email-media/class-actions/Mutch_v_ISG_Management_Pty_Ltd_-_2020_FCA_362.pdf
https://www.shine.com.au/media-centre/media-releases/shine-lawyers-wins-first-hurdle-in-isgm-class-action
https://www.shine.com.au/media-centre/media-releases/shine-lawyers-wins-first-hurdle-in-isgm-class-action
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