
 

 1 صفحة 

 سري وخاضع للحصانة القانونیة

  2020): أیّار/مایو ISGMتحدیث الدعوى الجماعیة ضد شركة آي اس جي إم المحدودة (
 روبرت ماتش یقاضي شركة آي اس جي إم المحدودة

 تحدیث من فریقك القانوني 
 إم جي اس آي شركة على المرفوعة الجماعیة بالدعوى) Shine Lawyers( لویرز شاین محاماة مكتب مع التسجیل على أخرى مرة نشكرك

 .المحدودة

 القضائیة الدعوى تمویل اتفاقیة مراجعة إلى لندعوك إلیك نكتب جماعیة، كدعوى القضیة ھذه في النظر مواصلة المحكمة قررت أن وبعد واآلن
 . علیھا والموافقة فیھا والنظر أدناه ضحةالمو

 ضد القضائیة دعواك لتمویل) LLS( المحدودة التقاضي تمویل خدمات شركة وبین بینك اتفاق القضائیة الدعوى تمویل اتفاقیة تمثل القول، وخالصة

 :التالیة للشروط وفقًا إم جي اس آي شركة

% من األتعاب المستحقة لمكتب شاین لویرز، وستدفع أي قرارات  80ستتحمل شركة خدمات التمویل جمیع النفقات ونسبة  •
% من رسومھ حتى الفصل 20مصاریف عكسیة تأمر المحكمة المدعي الرئیسي بدفعھا، وسیؤجل مكتب شاین لویرز نسبة 

 في القضیة.
لن تطالبك شركة خدمات التمویل ومكتب شاین لویرز بأي أموال مقابل أي رسوم ونفقات قانونیة، إّال من أي عائدات  •

 مستردة. 
 إذا فشلت الدعوى، فلن تضطر إلى دفع أي رسوم قانونیة إلى شركة خدمات التمویل أو مكتب شاین لویرز. •
 ي عائدات على النحو التالي: وفي المقابل، ستحصل شركة خدمات التمویل على حصة من أ •

o 25 ؛2020% في حالة تسویة الدعوى بشكل إیجابي واستالم العائدات بحلول حزیران/یونیو 
o  ؛2020% في حالة تسویة الدعوى بشكل إیجابي واستالم العائدات بعد حزیران/یونیو30أو 
o .أو حسبما توافق المحكمة خالفًا لذلك 

 :یلي بما تلتزم فإنك القضائیة، الدعوى تمویل اتفاقیة على بالموافقة

مساعدة السید روبرت ماتش، المدعي الرئیسي، على مواصلة دعواه لمقاضاة شركة آي اس جي إم من خالل ضمان وجود  •
 عدٍد كاٍف من أعضاء المجموعة الذین یوافقون على التمویل مع شركة خدمات التمویل؛

ا في اتفاقیة تمویل الدعوى القضائیة من إجمالي المبلغ المسترد من التیقن من خصم نسبة ال تتجاوز الحصة المنصوص علیھ •
 أي حكم أو تسویة لدفعھ إلى شركة خدمات التمویل عند النجاح في غلق القضیة بأي شكل.

التأكد من أن شركة خدمات التمویل ستدفع تكالیف مطالبتك بحقك القانوني، بما في ذلك أي تكالیف عكسیة، إذا فشلت  •
 القضیة.

 :المستردة العائدات من التالیة المبالغ تدفعوا أن اآلخرین المجموعة أعضاء ومن منك سیُطلب المحكمة، وموافقة القضیة، غلق في النجاح عند

 النفقات التي تحملتھا شركة خدمات التمویل؛ .1

 % من الرسوم القانونیة المستحقة لمكتب شاین لویرز التي دفعتھا شركة خدمات التمویل.80نسبة  .2

 %)؛30% أو 25عمولة شركة خدمات التمویل من العائدات (إما  .3



 

 2 صفحة|     المستند  عنوان 

 % على ھذه الرسوم.25% المتبقیة من الرسوم القانونیة المستحقة لمكتب شاین لویرز، مع زیادة بنسبة 20نسبة  .4
 جي اس آي شركة من مستردة داتعائ أي من إالّ  قانونیة، ونفقات رسوم أي مقابل أموال بأي لویرز شاین ومكتب التمویل خدمات شركة تطالبك لن
 .لویرز شاین مكتب أو التمویل خدمات شركة إلى قانونیة رسوم أي دفع إلى الدعوى فشل حال في تضطر ولن إم،

 فرید طراب إلى سینقلك الزر بأن علًما أدناه، الزر على النقر فیُرجى اإلنترنت، على علیھا والموافقة القضائیة الدعوى تمویل اتفاقیة على لالطالع
 .اآلخرین مع مشاركتھ عدم ینبغي

 القضائیـة الدعـوى تمویـل التفاقیـة الفریـد الرابـط إلـى االنتقـال

ثم اطبع  ،تنزیل النموذج من ھناى القضائیة باستخدام نموذج ورقي، فیُرجى  إذا كنت ترغب في الموافقة على اتفاقیة تمویل الدعو
 النموذج وأرسلھ بالبرید إلى العنوان البریدي المذكور أسفل ھذه الرسالة.

یُرجى العلم بأن مشاركتك في الدعوى الجماعیة ستظل سریة، ولن نكشف عنھا في الحاالت اآلتیة إال بعد الحصول على موافقتك 
 مسبقًا: 

 إلى المحكمة، عند وجود تسویة أو حكم ناجح على أساس سري؛ و/أو •
التأكد من حقك القانوني أو استرداد  إلى شركة آي اس جي إم، إذا لزم األمر في إطار التوصل إلى تسویة أو حكم ما، بھدف •

 حصتك المالیة أو كلیھما.

 نؤمن بشدة بآفاق ھذه القضیة، ولن نكل من العمل حتى تتحقق العدالة، وتحصل على حصتك المستحقة.  

 بحیث تتمكن القضیة من جمع أكبر قدر ممكن من الدعم. وعملیة التسجیلزمالئك الفنیین بھذه الدعوى الجماعیة نشجعك على إبالغ 

 8754 (02)اصل معنا عن طریق االتصال برقم إذا كانت لدیك أي أسئلة بشأن ھذا التحدیث أو أي جانب من جوانب الدعوى الجماعیة، فنرجو أّال تتردد في التو
 isgmclassaction@shine.com.au.أو عن طریق مراسلتنا على البرید اإللكتروني:  471 316 1800أو  7246
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