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 رازدارانہ اور قانونی استحقاق کے تحت

 

ISGM  2019کالس ایکشن اپ ڈیٹ: دسمبر 

 

 (ISG Management Pty Ltdمنیجمنٹ پی ٹی وائی لمیٹڈ) ISG( بمقابلہ Robert Mutchرابرٹ ُمچ)

 

 آپ کی قانونی ٹیم کی جانب سے اپ ڈیٹ

 
( کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اور جیسے ہی Justice Brombergہم اکتوبر اپ ڈیٹ میں زیر بحث مختلف درخواستوں پر جسٹس برومبرگ ) 

 فیصلہ سنایا جائے گا آپ کو کالس ایکشن کے نتائج اور اگلے مراحل سے آگاہ کریں گے۔ 

  

 اہم معلومات 

 

ISGM بارے میں بات چیت کرنے کے اپنے ارادے سے ہمیں آگاہ کرنے پر اتفاق کیا ہے، جیسے کہ   نے گروپ ممبروں کے ساتھ کالس ایکشن کے

 مندرجہ ذیل کے بارے میں آپ کو اطالع دیں گے: صرف آپ خود، اور اتفاق کیا ہوا ہے کہ 

  

a.  کہISGM  کے خالف کالس ایکشن جاری کیا گیا ہے؛ 
b.  کہISGM  کالس ایکشن کا بھرپور دفاع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؛ اور 
c.  کہ مناسب وقت میں، گروپ ممبران کو ایک تفصیلی نوٹس ملے گا، کورٹ کی طرف سے منظور شدہ 

 جو گروپ ممبروں کے حقوق اور ذمہ داریوں، ممکنہ نتائج اور آپ سے درکار کسی کاروائی کا تعین کرے گا۔
  

سے آپ سے رابطہ کرتا ہے اور آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جو مذکورہ باال کے عالوہ کسی اور چیز سے  کی جانب  ISGMاگر کوئی 

ایک  متعلق ہیں، دھمکی دیتا ہے، یا آپ کو الجھاتا ہے یا کالس ایکشن میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو براہ کرم اس مواصالت کا 

ی گئی رابطہ کی تفصیالت کے ذریعہ ہم سے فوری طور پر رابطہ کریں۔ چونکہ اس نوعیت کی کسی بھی مواصالت سے  نوٹ بنا لیں اور ذیل میں د

براہ کرم اس بات سے آگاہ رہیں کہ آپ جو بھی   مذکورہ باال معاہدے کی خالف ورزی ہوئی ہے اور عدالت مداخلت کا فرمان جاری کر سکتی ہے۔

 انتہائی رازدارانہ رہے گی اور آپ کی رضامندی کے بغیر اسے کسی کے بھی سامنے ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ معلومات ہمیں فراہم کرتے ہیں وہ 

  

عہ  اگر آپ کے اس اپ ڈیٹ کے بارے میں کوئی سواالت ہیں، یا آپ اپنی قانونی ٹیم کو کوئی معلومات دینا چاہتے ہیں، تو براہ کرم ہم سے بذری 

isgmclassaction@shine.com.au  پر کال کرنے سے نہ ہچکچائیں۔  471 316 1800پر رابطہ کرنے یا 

 

 آپ کی قانونی ٹیم

 ہیڈ آف کالس ایکشنز  –(Jan Saddlerجان سیڈلر)

 پریکٹس لیڈر -(  Vicky Antzoulatosوکی اینٹزولوٹس)

 سنئیر ایسوسی ایٹ - ( Hadi Boustaniہادی بوستانی)

 

 ہم سے رابطہ کریں

 isgmclassaction@shine.com.auای میل: 

 471 316 1800یا  7246 8754( 02فون: )
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