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ДОВЕРЛИВО И ПРЕДМЕТ НА ПРАВНА ЗАШТИТА  

АЖУРИРАЊЕ НА ГРУПНА ТУЖБА ПРОТИВ ISGM: ЈУЛИ 2020 
ГОДИНА  

Robert Mutch (Роберт Мач) против ISG Management Pty Ltd  

 

АЖУРИРАЊЕ ОД ВАШИОТ ПРАВЕН ТИМ  

Ви се обраќаме за да ве потсетиме да го прегледате, потпишете и вратите Договорот за финансирање на 

парницата.  

Договорот за финансирање на парницата е договор меѓу вас и Litigation Lending Services Limited (LLS) за 

финансирање на вашата тужба против ISGM. 

Потврдуваме дека ниту финансиерот, Litigation Lending Services, ниту Shine, нема да бараат никаквo 

плаќање на правните трошоци и надоместоци од вас, освен од износот што ќе ви биде исплатен од страна 

на ISGM. Ако вашата тужба не е успешна, не мора да му ги исплатите правните трошоци на LLS.  

Покрај тоа, потврдуваме дека вашето учество во групната тужба и понатаму ќе остане доверливо и дека ќе 

биде објавено само со ваша претходна согласност:  

• до Судот, ако се постигне подмирување или успешна пресуда врз доверлива основа; и/или 

• до ISGM, ако се бара како дел од подмирување или пресуда, за да се овозможи верификација на 

вашата тужба и/или плаќање. 

За да се пристапи и да се даде онлајн согласност за Договорот за финансирање на парницата, кликнете на 

копчето подолу. Имајте предвид дека копчето ќе ве однесе до единствен линк што не треба да го 

споделувате со други. 

ПРИСТАП ДО ЕДИНСТВЕН ЛИНК ДО ДОГОВОРОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПАРНИЦАТА 

За да се согласите со Договорот за финансирање на парницата користејќи формат на хартија, преземете 

го образецот овде, а потоа отпечатете го и испратете го по пошта на поштенската адреса наведена во на 

долниот дел од оваа е-пошта. 

Ажурирање за предметот 

Од нашето последно ажурирање за предметот што ви беше дадено во март 2020 година, ISGM поднесе 

жалба против пресудата на Судијата Бромберг во врска со барањето на ISGM постапката да не се води 

како групна тужба. Тужбата моментално е доставена во Судот при Федералниот суд на Австралија и 

расправата се очекува да се одржи во ноември 2020 г.  

И покрај тужбата на ISGM, групната тужба напредува и следното подготвително рочиште пред 

Федералниот суд е закажано за 11 август 2020 г. Дополнително ќе ве ажурираме после одржувањето на 

рочиштето. 

Ви благодариме за вашата трпеливост за времетраењето на целиот овој процес. Ако имате какви било 

прашања во врска со ова ажурирање, стапете во контакт со нас преку деталите наведени подолу.  

За најновите ажурирања за тоа како напредува групната тужба против ISGM, посетете ја нашата веб-

страница. 

Судска истрага: Service Stream  

Преку нашата кореспонденција со многумина од вас, откривме дека голем број техничари обезбедувале 

услуги за различни телекомуникациски компании, вклучително и за ISGM, а особено за Service Stream. 

https://www.shine.com.au/forms/#/isg-management-funding-agreement-form?id=d68a96ad-fbec-499f-9582-fe5279bcc100
https://www.shine.com.au/service/class-actions/isg-management-class-action
https://www.shine.com.au/service/class-actions/isg-management-class-action
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Очигледно е дека Service Stream применувал многу слични модели и практики на работа со кои им биле 

ускратени на телекомуникациските техничари нивните законски права што произлегуваат од работен 

однос, како на пример, минимална плата, годишно отсуство и пензиско осигурување. 

Адвокатите на Shine моментално спроведуваат истрага на правните дејства на Service Stream, за слични 

работи поради кои е поведена и групната тужба против ISGM.  

Како дел од таа истрага, ги поттикнуваме сите техничари кои имале договор со Service Stream од 2014 

година досега, да стапат во контакт со нас врз строго доверлива основа за да ни помогнат при 

собирањето докази.  

Вашите информации ќе бидат главен инструмент во обезбедувањето другите телекомуникациски 

техничари да ги добијат бенефициите на кои имаат законско право, па затоа вашата поддршка е навистина 

многу важна.  

Стапете во контакт со нас преку телефон на бројот 1800 316 471 или преку е-пошта на 

isgmclassaction@shine.com.au.  

Вашиот правен тим 
 

   
Jan Saddler (Јан Седлер) 

Раководител на групни тужби 
Vicky Antzoulatos (Вики 

Анцулатос) 
Лидер на пракса 

Hadi Boustani (Хади Бустани) 
Постар соработник 

Стапете во контакт со нас 

Е-пошта: isgmclassaction@shine.com.au  
 
Телефон: 1800 316 471 
 
Поштенска адреса  
 
Shine Lawyers  
PO Box 12011  
George Street QLD 4003 
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