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ДОВЕРЛИВО И ПРЕДМЕТ НА ПРИВИЛЕГИЈА НА АДВОКАТ-КЛИЕНТ 

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

Роберт Мач против ISG Management Pty Ltd 

НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ ОД ВАШИОТ ТИМ НА АДВОКАТИ  
Сакаме уште еднаш да ви се заблагодариме што се регистриравте кај Shine Lawyers (Shine) за 
групната тужба против ISG Management (ISGM). 
Откако Судот одлучи дека случајот ќе продолжи како групна тужба, со ова би сакале да ве повикаме да го 
разгледате, прегледате и прифатите Договорот за финансирање на судската постапка.  

Накратко, Договорот за финансирање на судската постапка претставува Договор помеѓу вас и Litigation 
Lending Services Limited (LLS) за финансирање на вашата тужба против ISGM под следниве услови: 

• LLS ги финансира сите трошоци, 80% од хонорарот на Shine Lawyers како и сите останати несакани 
трошоци што Судот ќе му ги одреди на Водечкиот подносител. Shine Lawyers ја одлага наплатата на 
останатите 20% од хонорарот по завршување на работата. 

• LLS и Shine Lawyers нема да бараат никаква исплата од ваша страна на какви било судски трошоци 
и давачки, освен од оние добиени како поврат на средства.  

• Доколку тужбата е неуспешна, вие немате обврска да им исплатите на LLS или Shine Lawyers 
никакви судски трошоци. 

• За возврат, LLS ќе земе дел од пворатение средства како што следува:  

o 25% доколку тужбата се реши поволно и добивката се добие до јуни 2020 година, 
o 30% доколку тужбата се реши поволно и добивката се добие по јуни 2020 година, или 
o онака како што е одобрено од страна на Судот. 

Со давање согласност за Договорот за финансирање на судската постапка, Вие: 

• му помагате на Водечкиот подносител, Роберт Мач, да продолжи да го води случајот против ISGM со 
тоа што обезбедувате доволен број членови на групата кои се согласуваат со финансирање на LLS; 

• имате гаранција дека одбиениот износ од сумата според пресудата или од договорената сума за 
исплата на LLS по успешното завршување на случајот нема да биде поголем од износот наведен во 
Договорот за финансирање на судската постапка; и 

• овозможувате LLS да ги подмири трошоците за судската постапка на вашата индивидуална тужба, 
вклучувајќи ги и несаканите трошоци, доколку не е успешна. 

По успешното завршување на случајот и одобрението од страна на Судот, вие и останатите членови на 
групата треба да ги исплатите следниве износи од повратените средства: 

1. Трошоците финансирани од страна на LLS; 

2. Процентот од 80% за судски трошоци на Shine, финансиран од страна на LLS; 

3. Дел од повратените средства како надомест за LLS (25% или 30%); и 

4. Останатите 20% од нефинансираните судски трошоци покриени од Shine, заедно со зголемување 
од 25% на овие надоместоци. 
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LLS и Shine нема да бараат од вас плаќање на судски трошоци и надоместоци, освен од повратените 
средства добиени од ISGM. Доколку тужбата е неуспешна, немате обврска да им платите никакви трошоци 
на LLS или Shine Lawyers. 

За да пристапите и да изразите согласност со Договорот за финансирање на судската постапка онлајн, 
кликнете на копчето подолу. Внимавајјте, копчето ќе ве одведе до единствена врска што не треба да ја 
споделувате со други. 

ПРИСТАП ДО ЕДИНСТВЕНА ВРСКА ЗА ДОГОВОРОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СУДСКАТА ПОСТАПКА  

Доколку сакате да изразите согласност со Договорот за финансирање на судската постапка во хартиена 
форма, преземете го формуларот овде, отпечатете го и испратете го преку пошта на адресата на крајот од 
оваа електронска пошта. 

Би сакале да ви укажеме дека вашето учество во групната тужба и понатаму ќе остане доверливо и ќе им 
биде откриено само по претходно добиена согласност од ваша страна: 

• на Судот, доколку се постигне договор или успешна пресуда врз основа за доверливост; и/или 
• на ISGM, доколку е потребно како дел од подмирувањето или пресудата, за да се овозможи 

верификација на вашата тужба и/или плаќање. 

Цврсто веруваме во изгледите на случајот и неуморно ќе се бориме да обезбедиме победа на правдата и 
да ја добиете добивката на која имате законско право.  

Ве поттикнуваме да ги известите вашите колеги техничари за групната тужба и за процесот на регистрација 
за да може да добиеме колку што е можно поголема поддршка за случајот. 

Доколку имате прашања во врска со најновите информации или за кој било аспект од групната тужба, 
контактирајте нѐ на телефонските броеви (02) 8754 7246 или 1800 316 471 или испратете ни електронска 
порака на isgmclassaction@shine.com.au. 

https://protect-au.mimecast.com/s/NcuxCk8vAoIYYREBhVxeCQ?domain=shine.com.au
https://protect-au.mimecast.com/s/uAe_CyoNVmt66Q1oIvT_J-?domain=shinestore.blob.core.windows.net
https://protect-au.mimecast.com/s/7XxxCmOxDEf117xlI9Kxaa?domain=shine.com.au
tel:0287547246
mailto:isgmclassaction@shine.com.au
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