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 خفیہ اور قانونی استحقاق کے تابع۔ 

 

ISGM  2019کالس ایکشن اپ ڈیٹ: اگست 

 

Robert Mutch   بمقابلہISG Management Pty Ltd 

 

 آپ کی قانونی ٹیم سے اپ ڈیٹ کریں۔ 

 

 ثبوت اور تحریری گذارشات۔ کا تبادلہ

 ( نے ثبوت اور تحریری گذارشات۔ کا تبادلہ کیا ان کے حوالے سے: ISGMاور  Shineمیں ہمارے آخری اپڈیٹ کے بعد سے ، جماعتیں ) 2019مئی 

 

• ISGM  کے کراس دعوے کو ختم کرنےShine  کے اپلی کیشنس اور مشترکہ سرمایہ آرڈر کے لئے۔ اور 

نس )یا کاروائی کا انتخاب ان بنیادوں پر چالئیں(اور کمپنی کو بحال کرنے  کے اپلی کیش  ISGMکالس ایکشن کو خارجِ کالس کرنے کے لئے   •

 ڈائریکٹر تھا۔  Mutch Better Communications Pty Ltdکے لئے رہنما درخواست دہندگان ، 

 

 سماعت 

کو مندرجہ باال درخواستوں کی اجتماعی سماعت کے لئے میلبورن میں آسٹریلیا کے فیڈرل کورٹ میں جسٹس برومبرگ کے   2019اگست  20

 سامنےفریقین پیش ہوئے۔  سماعت دو دن تک چالنے کے لئے درج کی گئی تھی۔ 

 

نے سماعت کے آغاز پرڈی کالسنگ اور عام فنڈ آرڈر کی درخواستوں    ISGMسماعت سے قبل ہم نےأُٹھائے گئے متعدد اعتراضات سے نمٹنے کے لئے  

نے تمام درخواستوں کو ملتوی کردیا اور دونوں فریقوں کو اجازت دی کہ  Brombergکو ملتوی کرنے کے لئے درخواست دی۔  باآلخر جسٹس 

 ے نمٹنے کے لئے مزید ثبوت پیش کریں جو ہم نے اٹھائےتھے۔ اعتراضات س

 

 کو ملتوی کردی گئی ہے ثبوت کے ساتھ کی سماعت سے پہلے کا تبادلہ کیا جائے گا۔  2019اکتوبر  3اور  2سماعت 

 

میں کوئی سواالت یا خدشات   اگر آپ کو اس اپ ڈیٹ میں موجود معلومات یا اس طبقاتی کارروائی کے کسی بھی پہلو سے متعلق معلومات کے بارے 

 سے رابطہ کرنے میں سنکوچ نہیں کریں۔ ہیں تو ، براہ کرم نیچے دی گئی تفصیالت کے ذریعہ ہم سے 

 

 آپ کی قانونی ٹیم 

 

Jan Saddler – کالس ایکشن کے سربراہ 

Vicky Antzoulatos – مشق رہنما 

Hadi Boustani –  سینئر ایسوسی ایٹ۔ 

 

 ہم سے رابطہ کریں 

 isgmclassaction@shine.com.auای میل: 

 1800 316 471( یا 02) 8754 7246فون: 

mailto:isgmclassaction@shine.com.au

