
  עדכון לגבי אפריקה
  

החל הנאמן לנקוט בצעדים לשמר את נכסי ווקסטראסט באפריקה , מיד לאחר שהוא מונה להיות נאמן
הנאמן ביקש את שיתוף פעולתם של האנשים שניהלו את האינטרסים של ווקסטראסט באפריקה .  הדרומית
רות הנאמן חשפו מידע שהטיל חקי, בנוסף.  אותם אנשים סרבו לשתף פעולה עם הנאמן, אולם.  הדרומית

הנאמן נקט בפעולות משפטיות , לפיכך.  ספק לגבי יושרם של המנהלים של אותם אינטרסים של ווקסטראסט
  .בדרום אפריקה כדי למלא את המנדט שלו

  
האינטרסים של ווקסטראסט באפריקה , כתוצאה מהפעולות של הנאשמים יוסף שרשבסקי וסטיב באיירס

, .Pure Africa Minerals (Pty), Ltdשל , באופן ישיר או עקיף, ליטתה או בבעלותההדרומית נמצאים בש
")PAM(" , מיליון דולר מכספי משקיעי 40אחת ממספר חברות דרום אפריקאיות שקיבלו לפחות 

יחד עם באיירס , אזרח דרום אפריקה,  מנוהלת על ידי מיכאל פרנסואה ואן דה מרווהPAM.  ווקסטראסט
 ואן דה מרווה השתתף עם באיירס ושרשבסקי בגיוס כספים ממשקיעי ווקסטראסט ובהוצאת . ושרשבסקי

.  PAMשרשבסקי וואן דה מרווה הם הדירקטורים היחידים של . באיירס.  ב"אותם כספים מתחומי ארה
שנטען שהוא רואה החשבון ומבקר , סיברנד לורנס הנקום, הנאמן גילה שאזרח דרום אפריקאי נוסף, בנוסך

 ןרישיו, הורשע בעבר על ידי הרשויות הדרום אפריקאיות במעילה בכספי לקוחות, PAMהחשבונות של 
  .ונאסר עליו להציג את עצמו בתור מבקר חשבונות מורשה, ראית החשבון שלו נשלל

  
מינה שני , ת שהוענקו לו על ידי בית המשפט הפדראלי בדרום מדינת ניו יורקתחת הסמכויו, הנאמן

שנמצאת ברובה בבעלות החברות האמריקאיות שנמצאות , PAMדירקטורים חדשים לדירקטוריון של 
כפי שדורש ,  והחברות הקשורות להPAMהדירקטורים החדשים דרשו לקבל גישה לרשומות של .  בנאמנות

הנקום ושותפיהם מיאנו להכיר בסמכותם של הדירקטורים , ואן דה מרווה, אולם.  יהחוק הדרום אפריקא
חברה דרום אפריקאית ,  בספטמבר16-ב, בנוסף.  PAMהחדשים וסירבו לתת להם גישה לרשומות של 

  .PAMהגישה בקשה לכינוס נכסים של , שכנראה נשלטת על ידי ואן דה מרווה
  
 והחברות PAMנגד , רום בבית המשפט הגבוה של דרום אפריקההנאמן הגיש בקשת חי,  בספטמבר23-ב

מטרת הבקשה להשיג הכרה רשמית של סמכותו של .  האחרות שבשליטתו או בבעלותו של ואן דה מרווה
גישה לרשומות של הקשורות לאינטרסים של ווקסטראסט , הנאמן בדרום אפריקה ולקבל באופן מיידי

 .  בספטמבר30-שו שבית המשפט יערוך שימוע מזורז בעורכי דין של הנאמן ביק.  באפריקה
 
עורכי הדין של הנאמן הופיעו בפני בית המשפט הגבוה של דרום אפריקה בפרטוריה בעניין ,  בספטמבר29-ב

מר ואן דה מרווה הגיש .  ההליכים נדחו למועד שייקבע בעתיד.   בספטמבר23-בקשת החרום שהוגשה ב
 מתכוון להגיש תגובה בהקדם האפשרי ולבקש שיתקיים שימוע חירום נוסף הנאמן.  התנגדות לבקשת הנאמן
  .   לקראת אמצע אוקטובר

  
:  ניתן למצוא עותק של בקשת החרום כאן
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