
  עדכון לגבי אפריקה
  
בה הוא , הנאמן הגיש בקשת חירום בבית המשפט הגבוה של דרום אפריקה בפרטוריה,  בספטמבר23-ב

) 2(ו, הכרה רשמית של צו בית המשפט הפדראלי שמינה את מר טימותי קולמן לנאמן) 1: (בין השאר. ביקש
").  Pure Africa Holdings (Pty) Ltd. ,")PAHצו המורה למשיבים לתת לנאמן גישה לרשומות של 

 .  בספטמבר30-עורכי דין של הנאמן ביקשו שבית המשפט יערוך שימוע דחוף ב
  
מיכאל ואן דה .  עורכי הדין של הנאמן הופיעו בבית המשפט הגבוה בפרטוריה, 2008,  בספטמבר30-ב

 הגישו התנגדות ומשיבים נוספים, ")Pure Africa Minerals (Pty) Ltd. ,")PAMל של "המנכ, מרווה
דחה , מבלי לדון בתוכן של בקשת הנאמן, השופט.   בספטמבר30-בבוקר של ה, לבקשה הדחופה של הנאמן

לאור העובדה שהמשיבים הגישו את בקשתם רק באותו בוקר , את בקשתו לקיום דיון דחוף באותו השבוע
ביקש מהשופט מועד חדש , שלודרך עורכי הדין , הנאמן.  ומשום שהמשיבים זכאים להתראה מוקדמת יותר

שימוע בעניין , באופן רגיל(על בסיס העובדה שהעניין דחוף ושלא ניתן לפתור את העניין באופן רגיל , לדיון
עורכי הדין של הנאמן ביקשו שהמשיבים יעדכנו ,  בספטמבר30-מאז ה).  2009לא היה מתקיים עד לאפריל 
כעת אנו מחכים להחלטת השופט .   עד עתה המשיבים מיאנו לעשות זאתאולם, את כתבי ההתנגדות שהגישו

  .לגבי קביעת מועד מזורז לשימוע
  

 ערכו פגישת דירקטורים כדי להציג את עצמם בתור PAHהדירקטורים החדשים של ,  בספטמבר30-ב, בנוסף
החוק הדרום גישה לה הם זכאים מתוקף , PAHדירקטורים של החברה וכדי לדרוש גישה לרשומות של 

 בוטלה עקב תהליכי הפירוק של PAMפגישת הדירקטוריון הקודמת שנקבעה לדירקטוריון של .  אפריקאי
הדירקטורים עיינו במסמכים וביקשו .   סיפקה לדירקטורים מספר מסמכיםPAH,  באוקטובר3-ב.  החברה

  .PAH-מסמכים נוספים מ
  
 הועברה לפירוק בדרום אפריקה ביוזמת חברת PAM, בלי התראה מוקדמת לנאמן, 2008,  בספטמבר16-ב

Storm Technologies (Pty) Ltd. , נושה שלPAMהמקושרת עם PAH ו -PAM  .באוקטובר2-ב  ,
כאחד הכונסים של , מר נורמן קליין, המאסטר של בית המשפט הגבוה של דרום אפריקה מינה כונס, 2008
PAM  .אנו מחכים למידע נוסף מבית המשפט .  ום אפריקהמר קליין נחשב לאחד הכונסים המובילים בדר

 PAMהנאמן מכין דרישות כנגד , כעת.  פגישה זו עוד לא נקבעה.  PAMלגבי הפגישה הראשונה של נושי 
 .   והחברות הקשורות אליה כדי להגיש טרם פגישת הנושים הראשונה


