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   2008, 12אוגוסט 

 (Wextrust Entities Receivership) לחברות ווקסטראסט  נותנאמ: הנדון
  

  ,משקיעים יקרים
  

 למספר חברות הקשורות לווקסטראסט על (Temporary Receiver)מוניתי להיות נאמן זמני ,  באוגוסט11ה, אתמול
עותק של צו בית המשפט הממנה אותי לנאמן יחד ב "מצ.  ידי בית המשפט הפדרלי במחוז הדרומי של מדינת ניו יורק

, עם עותק של התלונה האזרחית שהוגשה על ידי רשות ניירות הערך של ארצות הברית והתלונה הפלילית הקשורה לה
בית המשפט גם הוציא צו המקפיא את כל נכסי .  שהוגשה על ידי התובע הפדרלי של המחוז הדרומי של מדינת ניו יורק

  .שבוע הבא צפוי לערוך שימוע בעניין בקשת רשות ניירות הערך האמריקאית לצו מניעה זמניווקסטראסט וב
  

לשמר , לוודא מה המצב הכלכלי האמיתי של חברות ווקסטראסט, סטאטוס קווצו בית המשפט מחייב אותי לשמור על ה 
ם וארבע השעות האחרונות בעשרי.  ופעולות נוספות, להשיב לפניות המשקיעים, את כל הנכסים וספרי החשבונות

עורכי דין ובעלי מקצוע אחרים העובדים עבורי פרשו את .  התחלתי לקחת חסות על כל נכסי ווקסטראסט ולשמר אותם
ראיינו מספר רב של , נורפולק ואתרים נוספים, ניו יורק, חסותם על המשרדים הראשיים של ווקסטראסט בשיקאגו

ולקחו צעדים נוספים , וכל מידע נוסף לגבי עסקי ווקסטראסט,  מידע דיגיטלי,החלו לנתח מסמכים, עובדי ווקסטראסט
  .לאמוד את מצבם הכלכלי והעסקי של חברות ווקסטראסט

  
.  או לקחת צעדים אחרים על מנת לשמר את השקעתם, אין המשקיעים צריכים להגיש תביעה או טענה, לעת עתה

, עלוני מכירות, דואר אלקטרוני, כולל תכתובות,  השקעותיכםנא אספו ושמרו כל מידע שיש ברשותכם לגבי, אולם
אנו ניצור עמכם קשר כדי לדון בעניין וכדי לארגן לנאמן גישה למידע .  תדפיסי תשלומים או כל מסמך אחר

אינם צריכים משקיעים .  מידע זה עשוי להיות לעזר ביישוב הליכים משפטיים ושימור נכסי ווקסטראסט.  שברשותכם
  .אולם הם רשאים לעשות זאת על חשבונם, לשכור את שירותיהם של עורכי דין משלהם

  
כתובת דואר .  1-888-51802410: מספר הטלפון הוא.  אנא צרו עמי קשר בעניין זה בטלפון או  בדואר אלקטרוני

  .com.wextrustreceiver.www:  מידע נוסף ניתן למצוא באתר.  com.dl@erwextrustreceiv: אלקטרוני
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אשמח להשיב לכל פניה ואדאג לשתפכם בכל מידע חדש .  ידוע לי כי אתם מודאגים לגבי השקעותיכם, בתור נאמן זמני

  .שיתקבל
  

  ,בברכה
  

   מר טימותי קולמן
  מן חברות ווקסטראסטנא
  

 נספחים
 

 

 

 

 

 


