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КОЛЕКТИВНА ТУЖБА НА ISG MANAGEMENT 

Mutch против ISG Management Pty Ltd 

ВАЖНО АЖУРИРАЊЕ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА ГРУПАТА 

Федералниот суд на Австралија им даде дозвола на Shine Lawyers да ги користат вашите податоци за да 

комуницираат со вас за следните важни ажурирања: 

- Ликвидацијата на ISGM и влијанието врз колективната тужба 

- Вашите потенцијални надоместоци во текот на процесот на ликвидација 

- Вашиот потенцијален надоместок за пристап до планот за Гаранција за правични надоместоци 

(FEG) на Владата на Комонвелтот, ако ги исполнувате условите 

- Како Shine Lawyers можат да помогнат 

- Алтернативни опции што ви се достапни. 

Ако имате какви било прашања во врска со ова известување или ви е потребна каква било помош при 

пополнување на соодветните обрасци, ве молиме контактирајте го нашиот тим за колективна тужба на 

ISGM на 1800 325 172 или испратете е-порака на isgmlegal@shine.com.au.  

ЛИКВИДАЦИЈАТА НА ISGM И ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ КОЛЕКТИВНАТА ТУЖБА 

1. На 1 јули 2021 година, ISGM, нејзината матична компанија, Tandem Corporation и голем број 

поврзани компании беа ставени под доброволна администрација од страна на нивните директори. 

2. Како резултат на доброволната администрација, на 7 јули 2021 година, Федералниот суд на 

Австралија нареди да се суспендираат сегашните судски наредби за подготовка на расправата за 

колективната тужба. 

3. На 29 јули 2021 година, администраторите одржаа прв состанок на доверителите и го објавија 

својот извештај. Извештајот ги прикажува резултатите од прелиминарните истраги на 

администраторите за работите на ISGM и опциите што им се достапни на доверителите на ISGM. 

Копија од извештајот и други материјали може да се најде на веб-страницата 

https://www.mcgrathnicol.com/creditors/tandem-group. 

4.  На 5 август 2021 година, администраторите одржаа втор состанок на доверителите. На состанокот 

се одржа гласање на доверителите, што заврши со ликвидација на соодветните компании, 

вклучително и ISGM (што значи дека нејзините средства ќе се „реализираат“ во корист на 

доверителите, а компанијата ќе се затвори). Метју Кеди (Matthew Caddy) и Кит Крофорд (Keith 

Crawford) од McGrathNicol беа изгласани и назначени за заеднички и солидарни ликвидатори. 
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5. На 5 ноември 2021 година, ликвидаторите го објавија својот законски извештај до доверителите. 

Целта на извештајот е да им обезбеди на доверителите најнови информации за напредокот на 

ликвидацијата и совети за веројатноста да се исплати дивиденда при ликвидацијата. Копија од 

извештајот и други материјали може да се најде на веб-страницата 

https://www.mcgrathnicol.com/creditors/tandem-group. 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА ГРУПАТА ПРЕКУ ПРОЦЕСОТ НА ЛИКВИДАЦИЈА  

6. Како член на групата во колективната тужба на ISGM, вие имате статус на доверител, а со тоа и 

можност да го поднесете вашето барање на разгледување до ликвидаторите при распределбата 

на сите плаќања што ликвидаторите може да одлучат да ги направат. 

7. За да го разгледаат вашето барање ликвидаторите на ISGM, мора да поднесете Доказ за долг како 

поткрепа на вашето барање. Со поднесувањето Доказ за долг, ќе го известите ликвидаторот за 

вашето барање и ќе имате право да добивате информации и ажурирања, вклучително и извештаи 

за работите на компанијата, напредокот на ликвидацијата и опциите што им се достапни на 

доверителите. 

ПОТЕНЦИЈАЛЕН НАДОМЕСТОК НА ПЛАНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА ЗА ПРАВИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ (FEG) 

8. Одделно од барањето за Доказ за долг, дискутирано погоре, Shine Lawyers исто така ја 

разгледуваа примената на Планот за Гаранција за правични надоместоци (FEG) на Владата на 

Комонвелтот.  

9. Планот за FEG обезбедува финансиска помош за покривање на неплатените надоместоци за 

вработување на подобните вработени кои ќе ја загубат работата поради ликвидација или банкрот 

на нивниот работодавец. 

10. Како член на групата, можеби ги исполнувате условите за пристап до Планот за FEG ако сте им 

давале услуги на ISGM меѓу 1 јануари 2021 и 30 јуни 2021 година. 

КАКО МОЖАТ ДА ПОМОГНАТ SHINE LAWYERS 

11. Shine Lawyers можат да ве застапуваат во процесот на ликвидација, како и да ви помогнат во 

пополнувањето на барањето за Планот за FEG (ако ги исполнувате условите). 

12. Како што споменавме погоре, ако ги исполнувате условите за подобност споменати погоре, може 

да поднесете барање за финансиска помош за покривање на неплатените надоместоци за 

вработување. За процесот на барање за FEG, исто така, треба барателите да исполнуваат 

одредени критериуми, да поднесат задолжителни информации и документација, како и да 

преземат одредени чекори пред да поднесат барање. Shine Lawyers можат бесплатно да ви 

помогнат во овој процес. 
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13. Ако FEG и/или ликвидаторот не ги прифатат барањата на членовите на групата, може да одлучиме 

да поднесеме жалба против таа одлука до повисок суд во име на членовите на групата. Ако дојде 

до тоа, во таа фаза може да понудиме да склучиме договор за задржување, а можеби и договор за 

финансирање со вас во однос на правните трошоци што ќе бидат направени при добивањето 

судско решение за доказ за долг и/или барање за FEG. За тоа ќе ве советуваме во догледно 

време. 

14. Засега, ако сакате Shine Lawyers да ви помогнат да поднесете доказ за долг и барање за FEG, ве 

молиме посетете ја нашата веб-страница на https://ISGMclassaction.shine.com.au/Registration и 

електронски пополнете го следново: 

a. Краток прашалник, кој ќе ни овозможи да ви го пресметаме барањето за да го вметнеме во 

Доказот за долг, како и да утврдиме дали сте потенцијално подобни за пристап до Планот 

за FEG; и 

b. Формулар за овластување, со кој им давате овластување на Shine Lawyers да ве 

застапуваат во процесот на ликвидација и да ви помогнат со барањето за Планот за FEG 

(ако ги исполнувате условите). 

15. Вие нема да бидете одговорни за какви било трошоци и давачки со пополнување на 

горенаведените формулари до кои можете да пристапите преку 

https://ISGMclassaction.shine.com.au/Registration. 

16. Ве молиме да ги пополните Прашалникот и Формуларот за овластување до среда, 15 декември 

2021 година.  

АЛТЕРНАТИВНИ ОПЦИИ ШТО ВИ СЕ ДОСТАПНИ  

17. Како алтернатива на горенаведеното, ги имате следниве опции:  

a. Разговарајте со независен адвокат за добивањето правна помош при поднесување Доказ 

за долг кај ликвидаторот или за пристап до Планот за FEG; 

b. Контактирајте директно со ликвидаторите за да добиете копија од формуларот за Доказ за 

долг кој можете да го пополните и поднесете без правна помош; и 

c. Ако ги исполнувате условите, поднесете барање за пристап до Планот за FEG до Одделот 

на јавниот обвинител сами, без правна помош. 
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Дали може да не правам ништо? 

18. Имате и опција да не правите ништо. Ако ја изберете оваа опција, ликвидаторот нема да ви го 

разгледа барањето и нема да добиете исплата за секое барање на кое можеби имате право. 

Понатаму, ако изберете да не поднесете барање за пристап до Планот за FEG (ако ги исполнувате 

условите), исто така нема да добиете никаков надоместок. 

19. Ако не направите ништо, нема да се соочите со никакви негативни последици или да бидете 

обврзани со каква било одлука на ликвидаторот или Одделот на јавниот обвинител во однос на 

другите членови на групата. 

20. Важно е да се напомене дека постојат строги временски рокови кои се применуваат за 

поднесување барање кај ликвидаторот и аплицирање за пристап до Планот за FEG. Во 

случајов, оценивме дека сите барања за пристап до Планот за FEG мора да бидат поднесени 

до 1 јули 2022 година. Секое одложување надвор од ова може потенцијално да резултира со 

одбивање на едното барање со образложение дека било поднесено „ненавремено“. Ако 

имате какви било прашања во врска со овие временски рамки (или која било друга 

соодветна работа), ви препорачуваме да нè контактирате или да побарате независен правен 

совет од вашиот сопствен адвокат.  

21. Како што беше споменато погоре, ако сакате помош од Shine Lawyers низ процесот на ликвидација 

и/или процесот на FEG (ако ги исполнувате условите), за да избегнете ненавремено поднесување 

на барањето, ве молиме да ги пополните обрасците до среда, 15 декември 2021 година. 

Обрасците може да ги најдете на https://ISGMclassaction.shine.com.au/Registration.  

22. Ако имате какви било прашања во врска со ова известување или ви е потребна каква било помош 

при пополнување на соодветните обрасци, ве молиме контактирајте го нашиот тим за колективна 

тужба на ISGM на 1800 325 172 или испратете е-порака на isgmlegal@shine.com.au. 
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