
SENWESBEL BPK

KENNISGEWING VAN 
ALGEMENE JAARVERGADERING





1Senwesbel Bpk Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering 2013

BELANGRIKE DEFINISIES:
Aandeelhouers word in kennis gestel van die betekenis van die volgende terme:

“Absa” Absa Bank Beperk
“Akte van Oprigting” of “AVO” Die Nuwe Akte van Oprigting van die Maatskappy (insluitend die Voorkeuraandele), wat voorgestel aanvaar te word by 
 die 2013 Algemene Jaarvergadering.
“die Wet” Die Maatskappywet 71 van 2008, soos gewysig, insluitend alle skedules en regulasies daartoe;
“Senwes” Senwes Beperk
“die Statuut” Die bestaande Statuut van die Maatskappy, soos gewysig en aanvaar op 25 Augustus 2005;
“die Direksie” Die raad van direkteure van die Maatskappy;
“die Maatskappy” Senwesbel Beperk;
“die Aandeelhouers” Die geregistreerde aandeelhouers of lede van die Maatskappy soos aangedui in die aandeelhouersregister van tyd tot 
 tyd.

A. VOORLEGGING VAN DIREKSIEVERSLAG EN FINANSIËLE JAARSTATE SOOS 
ONDERSTEUN DEUR DIE OUDITKOMITEEVERSLAG
Om die volgende aan die vergadering voor te lê –
• die direksieverslag en geouditeerde finansiële jaarstate van die Maatskappy vir die periode geëindig 30 April 2013*, en
• die Ouditkomiteeverslag

soos goedgekeur deur die Direksie.
(* ’n Afskrif van die volledige jaarverslag vir die vorige finansiële jaar is beskikbaar op Senwes se webtuiste of op versoek vanaf die Maat-
skappysekretaris by die geregistreerde kantoor van die Maatskappy)

B. GEWONE BESLUITE
(Gewone besluite vereis goedkeuring van 50% (vyftig persent) van die stemreg uitgeoefen ten opsigte van elke besluit)

B1 Gewone besluit nr. 1: Heraanstelling van ouditeure
Om Ernst & Young Ing., soos genomineer deur die Maatskappy se Ouditkomitee, as onafhanklike ouditeure van die Maatskappy aan te stel 
om die amp te beklee tot na afloop van die volgende algemene jaarvergadering van die Maatskappy.  

Rede en gevolg:
Die rede vir Gewone Besluit nr. 1 is dat die Maatskappy se ouditeure elke jaar ingevolge die Wet by die algemene jaarvergadering van die 
Maatskappy aangestel of heraangestel moet word.

Ingevolge die Wet moet die ouditvennoot elke vyf jaar roteer en daarom word mnr MC (Mike) Herbst in die plek van mnr Frantz Scheepers 
as ouditvennoot vir die Maatskappy aangewys, wat die Maatskappy se oudit vir die finansiële jaar eindigende 30 April 2014 sal onderneem.

SENWESBEL BEPERK
 (Registrastrasienommer 1996/017629/06)

(“Maatskappy”)

BELANGRIKE REKORDDATUMS VIR ALLE AANDEELHOUERS 2013

INDIENING VAN VOLMAGVORMS VIR STEMMING BY DIE ALGEMENE JAARVERGADERING (ook elektroniese indiening) 21 AUGUSTUS 2013 OM 9:00

REKORDDATUM VIR STEMMING BY DIE VERGADERING EN DIVIDEND 23 AUGUSTUS 2013 

DATUM VAN ALGEMENE JAARVERGADERING 23 AUGUSTUS 2013 OM 9:00

’N AANDEELHOUER WAT NIE IN STAAT IS OM DIE VERGADERING BY TE WOON NIE, MAG ‘N GEVOLMAGTIGDE AANSTEL OM HOM/HAAR OP DIE VERGADE-
RING TE  VERTEENWOORDIG EN NAMENS HOM/HAAR DAAROP TE PRAAT EN TE STEM.

GELIEWE KENNIS TE NEEM DAT PERSONE WAT AAN DIE VERGADERING WIL DEELNEEM (INSLUITENDE GEVOLMAGTIGDES) VEREIS SAL WORD OM REDE-
LIKE VOLDOENDE INDENTIFIKASIE TE  VERSKAF ALVORENS HULLE GEREGTIG SAL WEES OM DIE VERGADERING BY TE WOON.  VOLDOENDE VORME VAN 
IDENTIFIKASIE SLUIT IN ‘N GELDIGE INDENTITEITSDOKUMENT, BESTUURS- LISENSIE EN PASPOORT.

DIE VOLMAGVORM WAT HIERBY INGESLUIT IS, MOET VIR DIÉ DOEL GEBRUIK WORD EN MOET BY DIE GEREGISTREERDE KANTOOR VAN DIE MAATSKAPPY 
INGEHANDIG WORD VOOR OF OP 21 AUGUSTUS 2013 OM 9:00 PER POS, FAKS OF ELEKTRONIESE INDIENING, OOREENKOMSTIG DIE VEREISTES VERVAT 
IN DIE KENNISGEWING.

KENNIS GESKIED HIERMEE dat die sewentiende Algemene Jaarvergadering van aandeelhouers van die Maatskappy op Vrydag, 23 Augus-
tus 2013 om 09:00 in Kamer A, Konferensiesentrum, Senwes Hoofkantoor, Charel de Klerkstraat 1, Klerksdorp gehou sal word om die 
onderstaande aangeleenthede af te handel:
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B2 Gewone besluit nr. 2: Goedkeuring van ouditeursvergoeding
Besluit om die ouditeursvergoeding van R 127 800 vir die finansiële jaar geëindig  30 April 2013, goed te keur. 

Rede en gevolg 
Die rede vir Gewone Besluit nr. 2 is dat die aandeelhouers van die Maatskappy ingevolge die Maatskappy se Statute die ouditeursvergoeding, 
soos aanbeveel deur die direksie, moet goedkeur.

B3 Gewone besluit nr. 3: Aanstelling van die Ouditkomitee
Om die ondergenoemde nie-uitvoerende direkteure van die Maatskappy (Gewone Besluite nr. 3.1 tot 3.3) individueel as lede van die Senwes- 
bel Ouditkomitee te verkies tot na afloop van die volgende algemene jaarvergadering. 

Die Direksie beveel aan dat die Ouditkomitee sal bestaan uit die volgende drie nie-uitvoerende direkteure:

B3.1 Gewone besluit nr. 3.1:   
NDP (Nico) Liebenberg Magister in Volhoubare Landbou. 

Nico het aan die einde van 1991 in die Bothaville distrik begin boer en ’n gediversifiseerde boerdery-eenheid 
gevestig, bestaande uit droëlandgraan, vee en groente onder besproeiing. 

Die groente-eenheid het in ’n nasionale, alleenverskaffer van, onder andere, wortels aan Woolworths ontwikkel en 
bied werk aan meer as 200 voltydse werknemers.

Nico is Voorsitter van die Senwes Risikokomitee en lid van die Senwes Sosiale en Etiese Komitee asook die Sen-
wes Vergoedingskomitee. 

B 3.2 Gewone besluit nr. 3.2:  

AJ (Dries) Kruger Hons.B.Compt, GR(SA). 

Geregistreerde Ouditeur en Re kenmeester, wat sedert 1976 in Kroonstad praktiseer. Dries spesialiseer in boerdery-
ondernemings en boedelbeplanning.

Dries is lid van die Senwes Ouditkomitee, Beleggingskomitee asook Voorsitter van die Sosiale en Etiese Komitee.

B 3.3 Gewone besluit nr. 3.3:

JDM (Danie) Minnaar B.Com. 

As voormalige Voorsitter van die Vrystaat Landbou-unie Jongboerekomitee, was Danie betrokke by die bekendstel-
ling en bevordering van graanbemarking op SAFEX. Hy is tans ’n lid van GSA en Vrystaat Landbou. 

Danie is jare lank reeds deel van die landbousektor. Danie is Voorsitter van die Senwes Vergoedingskomitee en lid 
van die Oudit-, Belegging-, Nominasie- asook Sosiale en Etiese Komitees. Danie is op 25 Junie 2013 verkies as 
Voorsitter van Senwes Beperk se Direksie.

B4 Gewone besluit nr. 4: Bekragtiging van ’n finale dividend
Besluit om die aanbeveling van die Direksie dat ’n dividend van 15 (vyftien) sent per aandeel verklaar word, goed te keur in terme van Artikel 
104 van die Statuut. (In terme van Artikel 108 van die Maatskappy se Statuut, mag die Algemene Vergadering nie ’n groter dividend as wat 
die direksie aanbeveel het, verklaar nie).

(Nota: Dividende sal op ongeveer 6 September 2013 betaal word aan aandeelhouers as sodanig geregistreer op die rekorddatum van 23 Au-
gustus 2013)

 B5 Gewone besluit nr. 5: Magtiging van Direkteure
AS ’n GEWONE BESLUIT VAN DIE MAATSKAPPY, besluit word dat Mnr Dries Kruger en/of Mr Nico Liebenberg hiermee aangewys, opdrag gegee 
en gemagtig word om alle aksies te neem en alle dokumente te teken, (tot die mate wat dit nodig mag wees) alle dokumente te liasseer by 
die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom, en te verseker dat alle nodige aksies geneem word en dat alle nodige dokumente 
ingedien word ten einde uitvoering te gee aan die spesiale besluite wat in Afdeling C en D uiteengesit is.

C. SPESIALE BESLUITE
(Spesiale besluite benodig goedkeuring deur 75% (vyf-en-sewentig persent) van die stemreg uitgeoefen ten opsigte van elke besluit.)

 C1 SPESIALE BESLUIT NR. 1: GOEDKEURING VAN NUWE STATUTE
Besluit dat: 
Die Statute (“nuwe Statute” of “Akte van Oprigting”) van die Maatskappy, wat by hierdie kennisgewing aangeheg is as Bylaag “1”, word in-
gevolge Artikel 16(1)(c)(ii) van die Maatskappywet goedgekeur ter vervanging van die Maatskappy se bestaande Statute met effek vanaf datum 
van liassering daarvan by die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom soos beoog deur Artikel 16(9)(b) van die Wet.

Rede en gevolg: 
Die rede en gevolg van hierdie spesiale besluit is om die Maatskappy in staat te stel om aan die bepalings van die Maatskappywet te voldoen ten 
einde die nuwe Statute ter vervanging van die bestaande Statute aan te neem en sodoende die Statute en die Wet te belyn. Hierdie konstitusio-
nele dokumente reguleer die verhouding tussen die Maatskappy en sy aandeelhouers asook tussen aandeelhouers van die Maatskappy onderling.

C2 SPESIALE BESLUIT NR. 2: VERHOGING VAN GEMAGTIGDE AANDELEKAPITAAL
Besluit dat:
Die gemagtigde aandelekapitaal van die Maatskappy hiermee verhoog word tot 160 000 000 (honderd-en-sestig miljoen) gewone aandele 
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met geen pariwaarde deur die skep van 26 730 538 (ses-en-twintig-miljoen-sewe-honderd-en-dertig-duisend-vyfhonderd-agt-en-dertig) ge-
wone aandele met geen pariwaarde.

Rede en gevolg:
Die rede en gevolg van hierdie spesiale besluit is om te verseker dat die Maatskappy in die toekoms oor voldoende gemagtigde aandele kapi-
taal sal beskik indien dit in die toekoms nodig sou wees om verdere uitreikings te doen.

 C3 SPESIALE BESLUIT NR. 3: ALGEMENE MAGTIGING OM AANDELE TOE TE KEN EN UIT TE REIK
Besluit dat:
As ’n staande en algemene magtiging in terme van Artikel 41 van die Wet, soos gewysig, en soos bedoel in Artikel 4.2 van die Statuut, die 
maatskappy se gemagtigde maar onuitgereikte aandelekapitaal, soos op datum van hierdie besluit, onder die beheer van die direkteure van 
die maatskappy geplaas word tot die volgende algemene jaarvergadering, om sodanige gewone aandele uit te reik en toe te ken aan sodanige 
persone en op sodanige terme en voorwaardes as wat die direkteure in hul uitsluitlike diskresie mag bepaal, met dien verstande dat hierdie 
magtiging sal insluit die uitreiking van gewone aandele, sekuriteite, opsies of regte daaraan gekoppel aan enige direkteure, aangewese amp-
tenare of persone verwant of interverwant aan die Maatskappy, ’n direkteur of aangewese amptenaar van die Maatskappy, soos bedoel in 
Artikel 41(1) van die Wet.”

Rede en gevolg:
Die rede vir hierdie spesiale besluit is dat die Maatskappy se Statuut vereis dat magtiging deur aandeelhouers aan die Direksie verleen word 
om aandele uit te reik. In terme van die vorige Maatskappywet was hierdie ’n magtiging verleen deur die algemene jaarvergadering en was 
dit slegs geldig tot die volgende algemene jaarvergadering. Die nuwe Maatskappywet vereis slegs dat aandeelhouers magtiging moet verleen 
wanneer aandele uitgereik word aan direkteure en/of aangewese amptenare en/of verwante partye.

Dit is derhalwe nodig om weer sodanige magtiging te versoek tot tyd en wyl die Maatskappy die Akte van Oprigting aanvaar en om hierdie 
magtiging uit te brei tot direkteure, amptenare en verwante partye soos bepaal in die Wet.

Die magtiging word benodig om die direksie in ’n posisie te stel om die Maatskappy se strategieë in terme van die uitbreiding van sy belang in 
Senwes uit te voer en om aandele aan bestaande aandeelhouers uit te reik ten einde verdere kapitaal te verkry.

 C4 SPESIALE BESLUIT NR. 4: FINANSIËLE BYSTAND
Besluit dat:
As ’n algemene goedkeuring in terme van Artikel 45 van die Wet, soos gewysig, mag die direkteure finansiële bystand (soos gedefinieer in die 
Wet) verleen aan enige verwante maatskappy van die Maatskappy, wat spesifiek insluit dat die direksie sodanige reëlings namens die Maat-
skappy mag tref wat volgens hulle nodig is vir die finansiering, bystand of subsidiëring van enige van die Maatskappy se filiale en/of assosiate 
en/of entiteite waarin die Maatskappy ’n belang het, en vir die waarborg van sy kontrakte, verpligtinge of laste, op welke wyse ook al, vir ’n 
periode van 24 maande vanaf die datum van hierdie besluit.

Rede en effek:
Die rede vir hierdie spesiale besluit is dat Artikel 45 van die nuwe Maatskappywet vereis dat finansiële bystand aan verwante maatskappye 
slegs verleen mag word indien die aandeelhouers, by wyse van ’n spesiale besluit geneem gedurende die vorige twee jaar, sodanige finansiële 
bystand goedgekeur het. Sodanige magtiging is in die verlede deur die Statuut verleen, maar die nuwe Wet bepaal spesifiek dat ’n spesiale 
besluit vereis word wat voorrang geniet oor die Statuut. In praktyk behels dit dat Senwesbel nie enige nuwe befondsing aan sy filiale of 
assosiaat-maatskappye mag verleen nie, tensy dit deur die aandeelhouers goedgekeur word.

Die effek van hierdie besluit sal wees dat algemene magtiging aan die Direksie verleen word om befondsing te verskaf aan sy filiale en verwante 
partye deur aandeelhouers eerder as deur middel van die staande magtiging in die Statuut, onderhewig aan die bepalings van die Wet. Die 
magtiging word verleen vir ’n periode van twee jaar vanaf die datum van die spesiale besluit.

KENNISGEWING IN TERME VAN ARTIKEL 45
Aandeelhouers word hiermee in kennis gestel dat, in ooreenstemming met Artikel 45 van die Wet, die Maatskappy in terme van ’n spesiale 
besluit van aandeelhouers verleen by die 2011 Algemene Jaarvergadering, die volgende finansiële bystand aan sy filiaalmaatskappy toege-
staan of verleen het. 

Beleggings in Senwes
Beleggings op 30 April 2013

R
Addisionele beleggings

R

Totaal 657 012 348 5 000 000

Lenings aan Senwes
Balans op 30 April 2013

R
Addisionele Finansiering Verleen

R

Totaal 16 032 791 15 000 000

C5 SPESIALE BESLUIT NR. 5: GOEDKEURING VAN NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE SE VERGOEDING
Besluit dat: 
Ingevolge Artikel 66(9) van die Wet die betaling van die vergoeding vir die dienste as nie-uitvoerende direkteure van die Maatskappy goedgekeur 
word vir die tydperk 1 September 2013 tot 31 Augustus 2014 soos uiteengesit in die onderstaande tabel: Met dien verstande dat as die 
besluit nie aangeneem word nie, die vergoeding deur aandeelhouers goedgekeur in 2012 by die Algemene Jaarvergadering steeds betaalbaar 
sal wees tot en met die daaropvolgende algemene jaarvergadering in 2014.
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KATEGORIE

Voorgestelde Vergoeding
2013

R
Voorsitter (per jaar) 214 000
Ondervoorsitter (per jaar) 150 000
Direkteure (per jaar) 107 000
Spesiale projekte (per dag) 2 000
Voorsitter (per vergadering bygewoon):
  Ouditkomitee 8 000
Lede van Komitees (per vergadering bygewoon):
  Lede van Ouditkomitee 4 000
Reiskoste (heersende AA-tarief, gebaseer op die waarde van ’n voertuig met aankoopprys van 
R500 000 en met ’n enjinkapasiteit van 2501cc tot 3000cc en 45 000 km of meer gereis per jaar) 

Ongeveer
R4,50 per km

Reis- en verblyfkoste Werklike uitgawes

Rede en effek:
Aandeelhouers word versoek om die voorgestelde vergoeding betaalbaar aan nie-uitvoerende direkteure, effektief vanaf 1 September 2013, 
soos bepaal in die spesiale besluit, te oorweeg en goed te keur. Die voorgestelde jaarlikse vergoeding sluit in ’n inflasie-aanpassing op die 
vorige jaar se vergoeding, sowel as ’n verhoging wat in lyn is met die verhoogde belang in Senwes en ’n markverwante aanpassing gebaseer 
op bestaande en goed nagevorste vergelykings.  

In terme van die bepalings van Artikel 70.1 van die Statuut, is direkteure geregtig op sodanige vergoeding as wat die Maatskappy van tyd tot 
tyd mag bepaal in ’n algemene vergadering by wyse van ’n gewone besluit.  Die Wet vereis egter ook nou ’n spesiale besluit in die verband.

D.  VOORKEURAANDELE 
Die Direksie het besluit om die lening wat vanaf Absa Bank Beperk verkry is ten einde die belang te bekom wat Royal Bafokeng Holding en/of verwante 
groepsmaatskappye in Senwes besit het, en waarvan die uitstaande balans tans nie R 210 000 000 (twee honderd en tien miljoen rand) oorskry 
nie, terug te betaal.

Gevolglik word voorgestel dat die Maatskappy voorkeuraandelebefondsing verkry vanaf United Towers (Eiendoms) Beperk (die Inskrywer), ’n filiaal 
van Absa Bank Beperk, vir ’n bedrag wat nie R 210 000 000 (twee honderd en tien miljoen rand) oorskry nie, deur die uitreiking van kumulatiewe, 
aflosbare voorkeuraandele.

Ten einde bogenoemde te bewerkstellig het die Maatskappy onder andere ’n Voorkeuraandele Subskripsieooreenkoms (“Voorkeuraandele-Sub-
skripsieooreenkoms”) en ’n Sessie- en Pandooreenkoms (“Sessie- en Pandooreenkoms”) met die Inskrywer gesluit en het met die Inskrywer 
ooreengekom dat die Maatskappy die Akte van Oprigting sal wysig om die Voorkeuraandeelterme (“Voorkeuraandeelterme”) in te sluit (gesamentlik 
die “Voorkeuraandeledokumente”).

Die wysigings tot die Akte van Oprigting inkorporeer bepalings wat tipies is tot kumulatiewe, aflosbare voorkeuraandele.  Die Voorkeuraandeelterme 
vestig ten gunste van die houer van die Voorkeuraandele die reg om sekere dividende te ontvang, ooreenkomstig die koers wat aangepas mag word 
na gelang van enige verhoging in belasting en wetlike veranderinge, ooreenkomstig die Voorkeuraandeelterme.  Die voorkeuraandele wat uitgereik 
staan te word sal versekureer word by wyse van ’n sessie en pand van ten minste 50% plus een aandeel van die totale uitgereikte aandelekapitaal 
van Senwes.

Dit is ’n opskortende voorwaarde van die Voorkeuraandele Subskripsieooreenkoms dat die besluite soos vervat in Afdeling D van hierdie kennisgewing 
aanvaar moet word deur die lede van die Maatskappy en, waar toepaslik, ingedien en aanvaar word deur die Kommissie vir Maatskappye en Intellek-
tuele Eiendom soos vereis in terme van die Wet.

Die Voorkeuraandeelterme en Voorkeuraandele Subskripsieooreenkoms is onderskeidelik hierby aangeheg as Bylae “2” (“Voorkeuraandeelterme”) en 
Bylae “3” (“Voorkeuraandele Subskripsieooreenkoms”).

D1 Spesiale Besluit nr. 1 – Finansiële Bystand
Dat die lede van die Maatskappy besluit dat alle of enige finansiële bystand wat deur die Maatskappy verleen word ingevolge die Voorkeuraan-
deledokumente, vir alle doeleindes in terme Artikel 44 van die Wet hiermee goedgekeur word en dat die Direksie hiermee gemagtig word om, 
namens die Maatskappy, die ooreenkomste soos vervat in die Voorkeuraandeeldokumente aan te gaan en goed te keur.

D2 Spesiale Besluit nr. 2 – Skep van Voorkeuraandele
Dat die gemagtigde aandele kapitaal van die Maatskappy hiermee verhoog word tot:
1.1 160 000 000 gewone aandele met geen pariwaarde; en
1.2 500 aflosbare voorkeuraandele met geen pariwaarde,

deur die skep van 500 nuwe aflosbare voorkeuraandele met geen pariwaarde (die “Voorkeuraandele”), welke die regte behels soos uiteengesit 
in Bylae 2 tot hierdie kennisgewing (Voorkeuraandeelterme).

D3 Spesiale Besluit nr. 3 – Wysiging van die Akte van Oprigting
Dat die Maatskappy se Akte van Oprigting soos aanvaar in terme van Spesiale Besluit 1 in Afdeling C hierbo, hiermee gewysig word deur:
1. die wysiging van paragraaf 6 (Uitreiking van Aandele en Wysiging van Regte) ten einde soos volg te lees:

“6. UITREIKING VAN AANDELE EN WYSIGING VAN REGTE
6.1 Die Maatskappy is gemagtig om – 
6.1.1 160 000 000 gewone aandele met geen pariwaarde uit te reik.  Elke gewone aandeel sal die houer daarvan die reg gee om – 
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6.1.1.1 stemregte uit te oefen betreffende alle aangeleenthede wat vir besluitneming aan die Maatskappy se aandeelhouers voorgelê 
 word;
6.1.1.2 een stem per gewone aandeel in sy besit uit te bring, of een stem uit te bring wanneer hande getel word ten opsigte van alle 
 gewone aandele in sy besit;
6.1.1.3 deel te neem aan uitkerings van enige aard, onder andere die uitkering van kontant of ’n uitkering in spesie, soos van tyd tot 
 tyd deur die Direksie bepaal mag word; en
6.1.1.4 deel te neem aan die uitkering van die Maatskappy se oorblywende waarde met die ontbinding daarvan.
6.1.2 500 aflosbare voorkeuraandele met geen pariwaarde uit te reik. Elke aflosbare voorkeuraandeel sal die regte en verplig- 
 tinge hê soos uiteengesit in Skedule 1 (Voorkeuraandeelterme) van hierdie AVO hierby aangeheg en gemerk as “A”.” 
 

2.  Deur die invoeging van Artikels 40 tot 51, na Artikel 39 hiervan, al die bepaling van Bylae “2” (Voorkeuraandeelterme) hierby aangeheg 
 en die bepalings dienooreenkomstig te nommer, en dat die gewysigde Akte van Oprigting van die Maatskappy geliasseer word by die Kom-
 missie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom soos vereis in terme van Artikel 16 van die Wet.

D4 Spesiale Besluit nr. 4 – Beswaring
1. Dat die beswaring van die Senwes aandele (soos omskryf in die Voorkeuraandeelterme) (of enige regte daaraan verbonde) wat deur die 
 Maatskappy besit word in terme van die Sessie en Pand, welke beswaring kan behels dat die Maatskappy se stemreg as houer van Senwes 
 aandele tot onder 35% van die stemreg van alle uitoefenbare Senwes aandele val, goedgekeur word.

2. Die wysiging van paragraaf 22.3.4 (Aandeelhouersbesluite) van die Akte van Oprigting ten einde soos volg te lees:

“22.3.4 met die uitsondering van enige beswaring van die Senwes aandele as sekuriteit vir enige verpligtinge in terme van die 
 voorkeuraandele soos uiteengesit in paragraaf 40 tot 51, die aangaan of onderneming van enige van die volgende transaksies”

D5 Gewone Besluit nr. 1 – Magtiging tot die toekenning en uitreiking van Voorkeuraandele
Dat, onderhewig aan die liassering van die gewysigde Akte van Oprigting van die Maatskappy by die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele 
Eiendom, die gemagtigde maar onuitgereikte Voorkeuraandele (soos omskryf in die Voorkeuraandeelterme) hiermee onder die beheer van die 
Direksie geplaas word om, in terme van die Subskripsieooreenkoms, die geheel of enige deel van die Voorkeuraandele aan die Inskrywer (soos 
omskryf in die Voorkeuraandele Subskripsieooreenkoms) (of die se genomineerde) toe te ken en uit te reik.

D6 Gewone Besluit nr. 2 – Algemene Magtiging aan die Direksie
Dat die Direksie van die Maatskappy enige direkteur kan aanwys, opdrag gee en magtig om alle dinge te doen en alle dokumente te teken en 
te verseker dat alle aksies geneem word en alle dokumente onderteken word (insluitend die liassering van enige dokumente by die Kommissie 
vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom soos wat vereis mag word in terme van die Wet) soos wat nodig mag wees ten einde uitvoering te 
gee aan bogenoemde resolusies.

E.  VERKIESING VAN DIREKTEURE 
In terme van die Statuut moet mnre. JE (Japie) Grobler en NDP (Nico) Liebenberg volgens die rotasiebeleid by hierdie vergadering uittree.  In terme 
van die Statuut moet een derde van die direksie jaarliks uittree. Mnre. JE (Japie) Grobler en NDP (Nico) Liebenberg het aangedui dat hulle beskikbaar 
is vir herverkiesing.

In terme van Artikel 81.6 van die Statuut is nominasies van die lede versoek op 7 April 2013. Slegs twee kandidate is deur aandeelhouers vir die twee 
vakatures genomineer, naamlik mnre. JE (Japie) Grobler en NDP (Nico) Liebenberg. Die twee genomineerdes is derhalwe as direkteure aangestel en 
hoef ’n verdere aandeelhouersvergadering nie gehou te word om direkteure vir die vakatures te verkies nie.

Mnr Japie Grobler het hom intussen onttrek as kandidaat. Die vakature wat deur mnr Grobler gelaat word sal so spoedig moontlik gevul word in 
ooreenstemming met die Akte van Oprigting.

Die verkorte curriculum vitae van mnr Liebenberg is soos volg: 

NDP (Nico) Liebenberg
Volle name en van: Nico Daniël Pieter Liebenberg (Nico)
Adres: Fraaiuitzicht, Posbus 413, Bothaville, 9660
Geboortedatum en ouderdom: 5 Desember 1968, 44 jaar
Diensjare: 4 jaar
Kwalifikasies: Magister in Volhoubare Landbou

Ondervinding/vorige posisies: Nico het aan die einde van 1991 in die Bothaville distrik begin boer en ’n gediversifiseerde boerdery-eenheid 
gevestig, bestaande uit droëlandgraan, vee en groente onder besproeiing. Die groente-eenheid het in ’n na-
sionale, alleenverskaffer van, onder andere, wortels aan Woolworths ontwikkel en bied werk aan meer as 200 
voltydse werknemers.

Senwes direksiekomitees: Nico is Voorsitter van die Senwes Risikokomitee en  lid van die Senwes Sosiale en Etiese Komitee en die Senwes 
Vergoedingskomitee.

Kontakbesonderhede: Tel:      (056) 515 2712
Sel:     073 167 3352
E-pos:   nico@greenpak.co.za
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BELANGRIKE ALGEMENE NOTAS
• Alle aandeelhouers is geregtig daarop om die vergadering by te woon en daarop te stem. Vir doeleindes van die vergadering sal die aandeelhouersre-

gister van die Maatskappy soos op Woensdag, 21 Augustus 2013, bepaal wie aandeelhouers is.

• ’n Aandeelhouer wat nie in staat is om die vergadering by te woon nie, mag ’n gevolmagtigde aanstel om hom/haar op die vergadering te verteen-
woordig en namens hom/haar daaraan deel te neem, daarop te praat en te stem of magtiging te weerhou of te gee namens die aandeelhouer tot ’n 
besluit soos beoog in terme van Artikel 60 van die Wet.

• ’n Gevolmagtigde hoef nie ’n aandeelhouer van die Maatskappy te wees nie.

• ’n Aandeelhouer van die Maatskappy mag twee of meer persone gelyktydig as gevolmagtigde aanstel en mag meer as een gevolmagtigde aanstel om 
die stemreg uit te oefen wat heg aan die verskillende sekuriteite wat deur die aandeelhouer gehou word.

• ’n Gevolmagtigde mag sy bevoegdheid om namens ’n aandeelhouer op te tree, delegeer aan ’n ander persoon, onderhewig aan die beperkinge wat 
in die instrument vervat is wat die gevolmagtigde  aangestel het.

• Ongeag of die vorm of instrument wat gebruik is om die gevolmagtigde  aan te stel, die aanstelling is ter enige tyd opgeskort indien die aandeelhouer 
kies om regstreeks en in persoon sy regte as aandeelhouer uit te oefen.  Die aanstelling is nie herroepbaar tensy die aanstelling dit uitdruklik stel 
nie.  Indien die aanstelling herroepbaar is, mag ’n aandeelhouer die aanstelling herroep deur dit skriftelik te kanselleer of deur ’n latere teenstrydige 
aanstelling te maak en ’n afskrif van die terugtreking aan die gevolmagtigde en die Maatskappy af te lewer.  Die herroeping van ’n volmag stel ’n 
algehele en finale kansellasie van die volmag daar om namens die aandeelhouer op te tree.

• ’n Volmagvorm word hierby ingesluit. Volmagvorms kan ook na keuse van die aandeelhouer elektronies ingedien word.

• Aandeelhouers wat verkies om by wyse van volmag teenwoordig te wees en te stem,

i)  mag ’n harde kopie van die volmagvorm, ooreenkomstig die instruksies op die keersy van die dokument, voltooi en op of voor Woensdag, 21 
 Augustus 2013 om 09:00 inhandig by of terugstuur aan die Maatskappysekretaris by die geregistreerde kantoor van die Maatskappy te Charel de 
 Klerkstraat 1, Klerksdorp, 2571 of by wyse van faks of per e-pos, vir aandag die Maatskappysekretaris. Posadres: Posbus 31, Klerksdorp, 2570. 
 Faks nrs. (018) 464-2228 of 086 680 3124.

OF

ii)  Mag die volmag elektronies indien via die Internet. Vir hierdie doel kan die volgende webtuiste gebruik word: www.senwes.co.za. Die notas op 
  die keersy van die ingeslote volmagvorm rakende die voltooiing van die volmag is mutatis mutandis van toepassing op die elektroniese vol-
  magvorms.

• Daar sal van alle Aandeelhouers of hul gevolmagtigdes verwag word om hulself te identifiseer by die vergadering.

In opdrag van die Raad van Direkteure van die Maatskappy.

A E Scholtz
MAATSKAPPYSEKRETARIS                 

Tel nr. 076 212 1776 / 012 803 0692
KLERKSDORP
24 Junie 2013

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering
vervolg
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SENWESBEL BEPERK
Registrasienommer. 1996/017629/06
(“Maatskappy”)

Ek/ons (drukskrif)  
(naam van aandeelhouer)

Aandeelhouers en/of Senwes klant nr:      Tel en/of Sel nr:   

van 
(adres)

synde ‘n lid/lede van die Maatskappy, stel hierby: 
(naam van gevolmagtigde)

van  
(adres)

of indien nie hy nie                       
(naam van gevolmagtigde)

van 
(adres)

of indien nie hy nie, die voorsitter van die vergadering as my/ons gevolmagtigde aan om op die algemene jaarvergadering van die Maatskappy wat 
gehou staan te word op 23 Augustus 2013 en enige verdaging daarvan, soos volg namens en ten behoewe van my/ons te stem:

TEN GUNSTE 
VAN

TEEN
BUITE

STEMMING

Gewone Besluite

1. Gewone besluit nr. B1 :  (Heraanstelling van ouditeure)

2. Gewone besluit nr. B2 :  (Goedkeuring van ouditeursvergoeding)

3. Gewone besluit nr. B3 :  (Aanstelling van Ouditkomitee)

3.1 Gewone besluit nr. B3.1 :  (Aanstelling van mnr NDP Liebenberg)

3.2 Gewone besluit nr. B3.2 :  (Aanstelling van mnr AJ Kruger)

3.3 Gewone besluit nr. B3.3 :  (Aanstelling van mnr JDM Minnaar)

4. Gewone besluit nr. B4 :  (Bekragtiging van ’n finale dividend)

5. Gewone besluit nr. B5 :  (Magtiging aan direkteure)

Gewone Besluite: Voorkeuraandele

1. Gewone besluit nr. D5 :  (Magtiging vir die toekenning en uitreiking van voorkeuraandele)

2. Gewone besluit nr. D6 :  (Algemene magtiging aan die Direksie)

Spesiale Besluite

 1. Spesiale besluit nr. C1 :  (Aanvaarding van die Akte van Oprigting)

2. Spesiale besluit nr. C2 :  (Verhoging van gemagtigde aandelekapitaal)

3.    Spesiale besluit nr. C3 :  (Algemene magtiging om aandele toe te ken en uit te reik)

4. Spesiale besluit nr. C4 :  (Finansiële bystand)

5. Spesiale besluit nr. C5 :  (Direkteursvergoeding)

Spesiale Besluite: Voorkeuraandele

1. Spesiale besluit nr. D1 :  (Finansiële bystand)

2. Spesiale besluit nr. D2 :  (Skep van voorkeuraandele)

3. Spesiale besluit nr. D3 :  (Wysiging van die Akte van Oprigting)

4. Spesiale besluit nr. D4 :  (Beswaring en wysiging van Akte van Oprigting)

(Dui opdrag aan gevolmagtigde aan by wyse van ’n kruis in die toepaslike ruimte hierbo voorsien)
Tensy anders opgedra, kan my/ons gevolmagtigde stem soos hy goeddink. Hierdie volmag sal tydens die vergadering ook as stembrief dien.

GETEKEN te             op hierdie                dag van                                             2013.

       
Bygestaan deur (indien van toepassing)     Handtekening
        Indien volmag namens ’n regspersoon onderteken word, dui 
        hoedanigheid aan, bv. Direkteur, Lid van BK, Trustee van ’n Trust

Algemene Jaarvergadering
23 AUGUSTUS 2013

VOLMAGVORM
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Notas

1. ’n Lid is geregtig om die name van twee alternatiewe gevolmagtigdes van die lid se keuse in die toepaslike ruimte op die keersy in te vul, met 
of sonder skrapping van “die voorsitter van die vergadering”, maar enige sodanige skrapping moet deur die lid geparafeer word. Die persoon 
wie se naam eerste op die volmagvorm staan, en wat by die algemene vergadering teenwoordig is, sal geregtig wees om as gevolmagtigde op 
te tree tot die uitsluiting van diegene waarvan die name daarop volg. Indien die naam van geen gevolmagtigde in die blanko ruimtes ingevul 
word nie, sal geag word dat die voorsitter van die vergadering gevolmagtig is om namens die lid op te tree.

2. Na die mate waarin geen stemopdrag deur die lid in die toepaslike ruimte(s) aangedui word nie, sal geag word dat die gevolmagtigde, wat 
dus ook die voorsitter kan wees, na eie goeddunke mag optree.

3. Enige wysiging of toevoeging tot die volmagvorm moet deur die ondertekenaar(s) geparafeer word.

4. Dokumentêre bewys van die magtiging van ’n persoon wat die volmagvorm in verteenwoordigende hoedanigheid teken, kan vereis word.

5. ’n Minderjarige moet deur sy/haar ouer of voog bygestaan word, tensy die betrokke dokumentêre bewyse vir sy/ haar bevoegdheid aan die 
maatskappy voorgelê is of word.

6. Boedels wat op die stemlys voorkom, mag slegs deur middel van die betrokke eksekuteur/likwidateur/kurator stem by voorlegging van bewys 
van aanstelling deur die Meester van die Hoërhof. Indien deur middel van ’n volmag gestem word, moet bogenoemde bewys die volmag 
vergesel.

7. In die geval van gesamentlike houers van aandele:

7.1  mag enige een van die gesamentlike houers die volmagvorm teken; en

7.2  sal die stem van die senior gesamentlike houer (vir hierdie doeleindes sal senioriteit bepaal word deur die volgorde waarin die name van 
 die gesamentlike houers in die maatskappy se lederegister aangeteken is) wat ’n stem aanbied (hetsy in persoon of by wyse van volmag) 
 aanvaar word tot die uitsluiting van die ander gesamentlike houer(s).

8. Die voltooiing en indiening van hierdie volmagvorm verhoed nie die betrokke lid om die algemene vergadering by te woon, daarop te praat en 
persoonlik daarop te stem nie tot die uitsluiting van enige gevolmagtigde hieringevolge aangestel, indien sodanige lid aldus verkies is.

9. Volmagvorms moet aan die Maatskappysekretaris van die maatskappy, Mnr. AE Scholtz, by die geregistreerde kantoor van die 
maatskappy te Charel de Klerkstraat 1, Klerksdorp, 2571 (Posbus 31, Klerksdorp, 2570), besorg word om hom te bereik nie later 
nie as 09:00 op Woensdag, 21 Augustus 2013. Volmagvorms kan ook aan die Maatskappysekretaris per faks gestuur word by 
faks nrs. 086 680 3124 of (018) 464-2228 of (018) 464-7228 of ingedien word via die internet voor of op bogemelde datum.




