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 رازدارانہ اور قانونی استحقاق کے تحت 

ISGM  2020کالس ایکشن اپ ڈیٹ: مارچ   

 مینیجمنٹ پراپرٹی کمپنی لمیٹڈ ISG( بمقابلہ Robert Mutchرابرٹ مچ)

 اپنی قانونی ٹیم سے اپ ڈیٹ کریں

( کے خالف کالس ایکشن کے متعلق ایک اپ ڈیٹ فراہم کرنے کے لیے  ISGMمینجمنٹ پراپرٹی کمپنی لمیٹڈ ) ISGہم آپ کو 

 لکھ رہے ہیں، جس کے آپ گروپ ممبر ہیں۔  

( )اس مقدمے میں فیڈرل کورٹ جج( Brombergمارچ بدھ کو، جسٹس برومبرگ ) 18ہم آپ کو یہ بتانے میں پرمسرت ہیں کہ 

 کالس' کرنے کی درخواست کو مسترد کرنے کا فیصلہ سنایا۔   -اس عمل کو 'ڈیکی جانب سے  ISGMنے 

جسٹس برومبرگ نے تعین کیا کہ یہ کیس 'آپٹ آؤٹ' کالس ایکشن کے طور پر چالیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس 

کہ وہ خود اس میں گروپ کی تعریف کے زمرے میں آنے والے تمام ٹیکنیشنز اس میں خودکار طور پر آجائیں گے، جب تک 

 سے 'آپٹ آؤٹ' نہ ہوں جب کورٹ ان سے پوچھے کہ اگر وہ کسی آنے والی تاریخ پر ایسا کربا چاہیں۔ 

  ھنے کے لیے، براہ کرم ذیل میں دیے لنک پر کلک کریں۔مکمل فیصلے کو پڑ  •

ی ویب سائٹ یہاں اس فیصلے کے جواب میں شائن الئرز کا سرکاری میڈیا بیان پڑھنے کے لئے ، براہ کرم ہمار    •

   دیکھیں۔

ہم آپ کو عدالت کے فیصلے اور اس کے مناسب معنی میں اس کارروائی کے معنی کے بارے میں مزید تفصیالت فراہم  

کریں گے۔ ہم نے بھی آپ کے غور کے لئے معاہدوں فنڈنگ اور آنے والے ہفتوں میں سائن ان کرنے کے ساتھ گروپ کے 

 ہے.  ممبران کو فراہم کرنے کی توقع 

اگر آپ کو اس تازہ کاری کے بارے میں کوئی سواالت ہیں ، یا آپ اپنی قانونی ٹیم کو کوئی معلومات دینا چاہتے ہیں تو ، براہ  

 کرم نیچے دی گئی تفصیالت کے ذریعہ ہم سے رابطہ کرنے میں سنکوچ نہ کریں۔  

والے دنوں میں تقسیم کیا جائے گا میں ترجمہ ہونے کے  ہم اس اپ ڈیٹ ہندی، اردو اور عربی ہم انتظار کررہے ہیں جو آنے 

 عمل میں ہیں.

ہم اس سارے عمل میں آپ کے صبر و استقامت کا شکریہ ادا کرتے ہیں ، اور مزید اہم اپ ڈیٹس کے ساتھ رابطے میں رہیں 

 گے۔

 آپکی قانونی ٹیم

 رابطہ کریں

  isgmclassaction@shine.com.auای میل:  

 1800316471( یا 02 )87547246:   فون
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