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Hierdie HSAG Nuusflits is aan u gerig as lede van die HSAG, wat geraak word deur
die onlangse skrywes van Cohen en ander.
Alhoewel e-posse van tyd tot tyd uitgestuur word, is die www.hsaction.co.za
webtuiste die primêre plek waar u HSAG inligting kan bekom.
Hiermee die amptelike reaksie van die Bestuurskomitee van die Highveld
Sindikasie Aksie Groep ("HSAG") op die brief van mnr Derek Cohen, Ontvanger in
die S155 Reëlingskema ("SoA") gedateer 29 Mei 2018, en die brief van mnr. Helgard
Hancke, gedateer 15 Junie 2018, aan Beleggers in die Hoëveld Sindikasies 15-22.
In die briewe van Cohen en Helgard Hancke, ‘n afvallige voormalige HSAG-bestuurslid
(wat tans die HSBF namens Nic Georgiou bedryf) dring hulle onregmatig daarop aan dat
Hoëveld Sindikasies (“HS’) beleggers 'n vorm moet invul waarin hulle verklaar of hulle
enige litigasie teen mnr. Nic Georgiou of Orthotouch ondersteun, insluitend die klas-aksie.
Hierdie versoek is onwettig en is die HSAG se advies as volg:

1. Die HSAG hou sy lede se persoonlike besonderhede vertroulik. Weerhou u dus
daarvan om met mnre Cohen, Hancke of Orthotouch te kommunikeer, aangesien
dit u finansiële posisie en regte mag benadeel. Voormalige HSAG-lede se
besonderhede word tans ook vertroulik gehou.
2. Die HSAG beveel HSAG-lede aan om bogenoemde versoeke te ignoreer. HSAGlede word dus aangeraai om nie so 'n verklaring te maak of enige vorms in te vul
soos wat versoek word deur mnr Cohen of mnr Hancke nie. Hierdie advies is
gebaseer op die volgende:
a) Eerstens kan HSAG-lede nie geforseer word om so 'n verklaring te maak
nie. Die regsadvies aan die HSAG is dat so 'n eis volstrek onafdwingbaar
en onwettig is. Die doel van die versoek is om HS-beleggers te swendel om
met Orthotouch, 'n bankrot-entiteit wat deur Georgiou opgerig is, te
kontrakteer en die misleidende Art 155-Reëlingskema, wat deur Cohen
bedryf word, te ondersteun.
b) Tweedens, dit is nog 'n poging van mnr. Nic Georgiou en sy marionette om
die litigasie in die klas-aksie teen hom (Georgiou) en ander respondente te
saboteer. Dit is algemeen bekend dat mnre Cohen en Hancke namens Nic
Georgiou praat. Mnre Cohen, Hancke en Georgiou poog om die identiteit
van beleggers in die Highveld Sindikasies te vas te stel wat die HSAG

ondersteun. Daar is goeie redes waarom die HSAG sulke identiteite
vertroulik hou, onder andere om die viktimisering van individuele beleggers
te voorkom. Hierdie versoek deur Georgiou is suiwer bedoel om die
beleggers wat die litigasie ondersteun, sodra dit geïdentifiseer is, te bedreig
met die nie-betaling van maandelikse rente onder die Reëlingskema.
3. Selfs al sou mnr Georgiou die beleggers wat die litigasie ondersteun, kan
identifiseer, kan Orthotouch ('n leë dop wat deur Georgiou beheer word) nie
maandelikse betalings aan hulle teruggehou nie. Dit is so dat Orthotouch en Cohen
gebind is deur die Reëlingskema wat deur die Hooggeregshof goedgekeur is om
sulke betalings te maak. Nie Orthotouch of Cohen kan eensydig die bepalings
daarvan verander nie. Die ondersteuning van ‘n HS-belegger aan die klas-aksie
ontneem hulle nie van hul regte nie. Ondersteuning deur 'n HS-belegger van die
litigasie is in elk geval nie in stryd met die bepalings van die Reëlingskema nie.
Orthotouch en Cohen is in minagting.
4. Indien u nie nog nie u maandelikse rente ontvang het nie, moet u die fluitjie op mnr
DP Cohen en andere blaas wat hul eie Hofbevel minag. Stuur asseblief 'n e-pos
aan hsagwhistle@gmail.com indien u nie u rente ontvang het nie. U moet ook ‘n
skrywe aan mnr Cohen rig waarin u aandring op ‘n skriftelike bewys dat u rente in
‘n ander prokureur se Trustrekening betaal is. Indien hy sou versuim, kan dit
neerkom op diefstal.
5. Dit is belangrik dat elke geaffekteerde HSAG-lid ons in kennis stel met hul volle
besonderhede indien hy / sy nie hul maandelikse rente ontvang het nie.
6. Sodra ons die omvang van die nie-betalings vasstel, sal die HSAG-regspan kan
bepaal wat die volgende stappe gaan wees wat gevolg moet word namens
diegene wat op hierdie versoek gereageer het.
7. Die HSAG sal in die loop van die week van 25 – 29 Junie 2018 die maandstate
uitstuur. In hierdie Nuusbrief sal ons meer volledig handel met Hancke, Cohen en
Orthotouch se briewe.
8. Ten slotte, ons belowe nogsteeds ons getroue ondersteuning aan ons HSAG-lede,
aangesien ons ook op u lojale ondersteuning staatmaak!
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