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1 WOORDOMSKRYWINGS EN VERTOLKING 

1.1 Woordomskrywings 

In hierdie Akte van Oprigting, tensy dit ooglopend teenstrydig is met of anders blyk 

uit die samehang, sal die volgende woorde die volgende betekenisse en verwante 

uitdrukkings verwante betekenisse dra – 

1.1.1 “Algemene Vergadering” beteken die algemene jaarvergadering, enige 

algemene vergadering en enige spesiale algemene vergadering van die 

Maatskappy, tensy dit anders blyk uit die samehang; 

1.1.2 “Aandeel” beteken een van die eenhede waarin die eiendomsbeplan van die 

Maatskappy verdeel is; 

1.1.3 “Aandeelhouer” beteken die houer van ŉ Aandeel was as sulks aangeteken 

is in die Sekuriteite Register, onderhewig aan artikel 57(1); 

1.1.4 “Beurs” beteken ŉ beurs gelisensieer in terme van die Wet op Finansiële 

Markte waarop die Maatskappy se Sekuriteite genoteer is;  

1.1.5 “Beurs Reëls” beteken noterings reëls en vereistes van die Beurs van 

toepassing van tyd tot tyd; 

1.1.6 “AVO” beteken hierdie Akte van Oprigting; 

1.1.7 “Direksie” beteken die direksie van die Maatskappy van tyd tot tyd; 

1.1.8 “Deelnemer” beteken “Participant” soos omskryf in artikel 1 van die Wet op 

Finansiële Markte; 

1.1.9 “EFO” beteken elektroniese fondsoorplasing; 

1.1.10 “Elektroniese Kommunikasie” het dieselfde betekenis as dié uiteengesit in 

artikel 1 van die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies, Wet 25 

van 2002, soos gewysig; 
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1.1.11 “Maatskappy” beteken Senwesbel Beperk, registrasienommer 

1996/017629/06, behoorlik geïnkorporeer; 

1.1.12 “Nuusdiens” beteken die beurs nuusdiens wat tot stand gebring is en bedryf 

word deur die Beurs;  

1.1.13 “Regulasies” beteken die regulasies wat van tyd tot tyd kragtens die Wet 

gepubliseer word; 

1.1.14 “Republiek” beteken die Republiek van Suid-Afrika; 

1.1.15 “Sentrale Sekuriteitebewaarplek” beteken “Central Securities Depositary” 

soos omskryf in artikel 1 van die Wet op Finansiële Markte; 

1.1.16 “Sekuriteite” beteken – 

1.1.16.1 enige aandele, effekte, verbande, skuldbriewe of ander instrumente, 

ongeag hul vorm of titel, uitgereik of gemagtig vir uitreiking, deur die 

Maatskappy; of 

1.1.16.2 enigiets wat onder die betekenis van “sekuriteite” verstaan word soos 

uiteengesit in artikel 1 van die Wet op Sekuriteitsdienste, Wet 36 van 

2004 (soos gewysig), en sluit aandele in wat in ’n privaat maatskappy 

gehou word; 

1.1.17 “Sekuriteiteregister” beteken die register van uitgereikte Sekuriteite van die 

Maatskappy wat kragtens artikel 50(1) van die Wet opgerig moet word; 

1.1.18 “Senwes” beteken Senwes Beperk (registrasienommer 1997/005336/06); 

1.1.19 “Senwes Aandele” beteken die gewone aandele in Senwes se uitgereikte 

aandelekapitaal van tyd tot tyd en vir die tussentyd (insluitend enige verdere 

aandele van enige klas, uitgereik aan houers van Senwes Aandele);  

1.1.20 “Solvensie-en-likiditeitstoets” het dieselfde betekenis as dié wat in artikel 4 

van die Wet daaraan toegeskryf is; 



 

3 

1.1.21 “Sekuriteite met ŉ Sertifikaat” beteken Sekuriteite deur die Maatskappy 

uitgereik wat nie Sekuriteite Sonder ŉ Sertifikaat is nie; 

1.1.22 “Sekuriteite Sonder ŉ Sertifikaat” beteken Sekuriteite wat nie deur ŉ 

sertifikaat of geskrewe instrument verteenwoordig word nie en wat 

oordraagbaar is deur ŉ inskrywing in die Sertifikaatlose Sekuriteiteregister 

sonder ŉ geskrewe instrument ooreenkomstig die bepalings van die AVO; 

1.1.23 “Sertifikaatlose Sekuriteiteregister” beteken die rekord van Sekuriteite 

Sonder ŉ Sertifikaat wat geadministreer en in stand gehou word deur die 

Deelnemer of Sentrale Sekuriteitebewaarplek ooreenkomstig die reëls van 

die Sentrale Sekuriteitsbewaarplek; 

1.1.24 “Wet” beteken die Maatskappywet, Wet 71 van 2008, soos gewysig; en 

1.1.25 “Wet op Finansiële Markte” beteken die “Financial Markets Act”, Wet 19 van 

2012, soos gewysig. 

1.2 Vertolking 

1.2.1 In hierdie AVO, tensy dit ooglopend inkonsekwent is met of anders blyk uit die 

samehang – 

1.2.1.1 het woorde en uitdrukkings wat in die Wet omskryf word en wat nie 

hierin gedefinieer word nie, dieselfde betekenis as in die Wet; 

1.2.1.2 sluit ’n verwysing na die Wet ook verwysing na die Regulasies en alle 

bylaes daartoe in; 

1.2.1.3 is ’n verwysing na ’n genommerde artikel ’n verwysing na die 

ooreenstemmende artikel in die Wet; 

1.2.1.4 is ’n verwysing na ’n genommerde klousule ’n verwysing na ’n 

ooreenstemmende bepaling van hierdie AVO; en 

1.2.1.5 sluit enige verwysing na die enkelvoud die meervoud in en andersom, 

en enige verwysing na natuurlike persone sluit regspersone in en 

andersom, en enige verwysing na ’n spesifieke geslag sluit die ander 

geslag in. 
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1.2.2 Die opskrifte in hierdie AVO is slegs vir verwysingsdoeleindes aangebring en 

sal nie by die vertolking daarvan in ag geneem word nie. 

1.2.3 Waar enige woord omskryf word binne die konteks van enige spesifieke 

klousule in hierdie AVO, sal die woord, tensy dit duidelik blyk uit die betrokke 

klousule dat die woord beperkte toepassing het tot daardie spesifieke 

klousule, dieselfde betekenis dra wat daaraan toegeskryf is vir alle doeleindes 

ingevolge hierdie AVO, selfs al is sodanige woord nie in hierdie klousule 1 

omskryf nie. 

1.2.4 Enige verwysing na ’n kennisgewing sal opgevat word as ’n verwysing na ’n 

skriftelike kennisgewing en sal ’n kennisgewing insluit wat elektronies gestuur 

is op ’n wyse of formaat soos toelaatbaar kragtens die Wet en/of die Regulasies. 

1.2.5 Enige verwysing in hierdie AVO na – 

1.2.5.1 “dae” beteken ’n kalenderdag, tensy dit gekwalifiseer word deur die 

woord “sake-”, in welke geval ’n “sakedag” enige dag behalwe ’n 

Saterdag, Sondag of ’n openbare vakansiedag, soos van tyd tot tyd 

afgekondig deur die Regering van die Republiek, sal wees; en 

1.2.5.2 “skrywe” beteken leesbare skrif in Afrikaans en/of Engels, en sluit in 

drukwerk, tikskrif, litografie of ander meganiese proses, asook enige 

elektroniese kommunikasie op ’n wyse en ’n formaat wat kragtens die 

Wet en/of die Regulasies toelaatbaar is. 

1.2.6 Die gebruik van die woorde “insluit” en “insluitend” in hierdie AVO, gevolg 

deur ’n bepaalde voorbeeld of voorbeelde, sal nie opgevat of vertolk word as 

’n beperkende betekenis van die voorafgaande algemene bewoording nie en 

die eiusdem generis reël sal nie toegepas word in die vertolking van sodanige 

algemene bewoording en/of sodanige spesifieke voorbeeld of voorbeelde nie 

en die woorde “ander” of “andersins” sal nie opgevat word as eiusdem 

generis met enige voorafgaande woorde waar ’n breër verklaring moontlik is nie. 

1.2.7 In hierdie AVO, en nieteenstaande enige ander bepalings tot die teendeel, 

alle verwysings na die Beurs, goedkeuring deur die Beurs en/of die Beurs 
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Reëls en die Nuusdiens is slegs van toepassing tot die mate wat die 

Maatskappy se Sekuriteite genoteer is op die Beurs en enige sodanige 

bepalings sal geag pro non scripto te wees tot die mate wat die Maatskappy 

se Sekuriteite nie op ŉ beurs genoteer is nie. 

2 REGSPERSOON 

2.1 Die Maatskappy is ’n vooraf-bestaande maatskappy soos omskryf in die Wet en, as 

sulks, bly dit voortbestaan as ’n openbare maatskappy asof dit geïnkorporeer en 

geregistreer is kragtens die Wet, soos beoog in Item 2 van die Vyfde Bylae tot die 

Wet, en hierdie AVO vervang en neem die plek in van die akte van oprigting en die 

statute van die Maatskappy wat van toepassing is onmiddellik vóór die indiening 

hiervan. 

2.2 Die Maatskappy is geïnkorporeer en word beheer ooreenkomstig – 

2.2.1 die onveranderbare bepalings van die Wet; 

2.2.2 die veranderbare bepalings van die Wet, onderhewig aan die beperkings, 

uitbreidings, veranderings, wysigings of vervangings wat in hierdie AVO vervat is;  

2.2.3 die bepalings in hierdie AVO wat aan die Maatskappy ’n hoër standaard, ’n 

groter beperking, langer tydperke of enige soortgelyke meer beperkende 

vereiste stel as wat andersins op die Maatskappy van toepassing sou wees 

kragtens ’n onveranderbare bepaling van die Wet;  

2.2.4 die bepalings van hierdie AVO; en 

2.2.5 die bepalings van die Beurs Reëls. 

3 BEVOEGDHEDE VAN DIE MAATSKAPPY 

3.1 Die Maatskappy beskik oor alle wetlike magte en bevoegdhede soos beoog deur 

die Wet, die Regulasies en die Beurs Reëls en geen bepaling wat in hierdie AVO 

vervat is, moet hoegenaamd as ’n ontkenning, beperking of inkorting van daardie 

magte of bevoegdhede vertolk of opgevat word nie. 
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3.2 Die Maatskappy se wetlike magte en bevoegdhede word nie deur hierdie AVO 

ingekort, beperk of gewysig nie. 

4 BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID 

Geen persoon sal bloot uit hoofde van die feit dat hy ’n stigter, aandeelhouer of direkteur 

van die Maatskappy is, aanspreeklik wees vir enige aanspreeklikhede of verpligtinge van 

die Maatskappy nie. 

5 BEPERKENDE VOORWAARDES 

Hierdie Akte van Oprigting bevat geen beperkende voorwaardes wat op die Maatskappy 

van toepassing is nie en daar is ook nie ’n verbod op die wysiging van enige spesifieke 

bepaling van hierdie AVO nie. 

6 UITGIFTE VAN AANDELE EN WYSIGING VAN REGTE 

6.1 Die Maatskappy is gemagtig om, onderhewig aan die bepalings van hierdie AVO en 

die Beurs Reëls, 160 000 000 gewone aandele met geen pariwaarde uit te reik. 

Elke gewone aandeel sal die houer daarvan die reg gee om – 

6.1.1 stemregte uit te oefen betreffende alle aangeleenthede wat vir besluitneming 

aan die Maatskappy se aandeelhouers voorgelê word; 

6.1.2 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; 

6.1.3 deel te neem aan uitkerings van enige aard, onder andere die uitkering van 

kontant of ’n uitkering in specie, soos van tyd tot tyd deur die Direksie bepaal 

mag word; en 

6.1.4 deel te neem aan die uitkering van die Maatskappy se oorblywende waarde 

met die ontbinding daarvan. 

6.2 Die Maatskappy sal oor die mag beskik (onderhewig aan die beperkings wat in 

hierdie AVO vervat is) om – 



 

7 

6.2.1 die aantal gemagtigde aandele van enige klas van die Maatskappy se 

aandele te vermeerder of te verminder; of 

6.2.2 die aantal van die Maatskappy se uitgereikte en gemagtigde aandele in enige 

klas te konsolideer en te verminder; 

6.2.3 die Maatskappy se aandele van enige klas te onderverdeel deur die aantal 

uitgereikte en gemagtigde aandele van daardie klas te vermeerder, sonder 

om sy kapitaal te vergroot;  

6.2.4 enige geklassifiseerde aandele wat gemagtig maar nog nie uitgereik is nie, te 
herklassifiseer; 

6.2.5 enige ongeklassifiseerde aandele wat gemagtig maar nog nie uitgereik is nie, 
te klassifiseer; 

6.2.6 die voorkeure, regte, beperkings of ander bepalings van enige aandele te 
bepaal. 

6.3 Onderhewig aan die bepalings van die Wet, die Beurs Reëls en hierdie AVO sal die 
Maatskappy se aandele in die aandelekapitaal wat gemagtig maar nog nie uitgereik 
is nie, eerstens vir die Maatskappy se bestaande aandeelhouers aangebied word 
vir inskrywing in verhouding tot hul bestaande aandeelhouding, behalwe waar 
sodanige aandele uitgereik word as teenprestasie vir die verkryging van bates. ’n 
Algemene Vergadering, of die Direksie wat vooraf deur ’n Algemene Vergadering 
gemagtig is, kan deur middel van ’n besluit – 

6.3.1 enige aandele uitreik (met of sonder voorkeur-, uitgestelde- of ander spesiale 
regte of beperkinge betreffende dividende, stemregte, die terugbetaling van 
aandelekapitaal of andersins); 

6.3.2 aflosbare voorkeuraandele uitreik wat afgelos moet word of op aandrang van 
die Maatskappy afgelos kan word; 

6.3.3 opsies toestaan ten opsigte van enige sodanige aandele, 

aan sodanige persone en onderhewig aan sodanige bepalings en voorwaardes 
soos die besluit bepaal, en kan by wyse van ’n soortgelyke besluit, onderhewig aan 
die bepalings van hierdie AVO, sodanige bepalings wysig of aanvul. 
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6.4 Die Direksie mag te eniger tyd besluit om aandele van die Maatskappy uit te reik, 
maar – 

6.4.1 slegs in die klasse en tot die mate waartoe daardie aandele gemagtig is deur, 
of luidens hierdie AVO; en 

6.4.2 slegs tot die mate waartoe sodanige uitgifte deur die aandeelhouers tydens ’n 

Algemene Vergadering goedgekeur is by wyse van ’n gewone besluit, hetsy 

by wyse van ’n algemene magtiging (hetsy voorwaardelik of onvoorwaardelik) 

om aandele op eie diskresie uit te reik, of by wyse van ’n spesifieke magtiging 

ten opsigte van enige spesifieke uitreiking van aandele, met dien verstande 

dat, indien sodanige goedkeuring in die vorm van ’n algemene magtiging aan 

die Direksie verleen is, dit slegs tot die Maatskappy se volgende algemene 

jaarvergadering geldig sal wees en dit kan deur enige Algemene Vergadering, 

vóór sodanige algemene jaarvergadering, verander of herroep word, 

onderhewig daaraan dat sodanige transaksies aan die Beurs Reëls voldoen. 

6.5 Alle uitgifte van Aandele vir kontant en alle uitgifte van opsies en omskepbare 

aandele of uitgifte vir kontant moet, verder ooreenkomstig die Beurs Reëls 

onderneem word. 

6.6 Indien daar enige uitgereikte voorkeuraandele in die Maatskappy se 

aandelekapitaal is, sal die uitgifte van verdere aandele wat voorrang geniet bo, of 

gelyke regte het aan daardie voorkeuraandele, geag word as ’n wysiging van die 

regte wat aan daardie voorkeuraandele gekoppel is, wat daardie regte sal benadeel 

en geen verdere aandele van enige klas wat voorrang geniet bo, of gelyke regte het 

aan bestaande voorkeuraandele sal geskep word tensy ’n spesiale besluit tydens ’n 

afsonderlike algemene vergadering van sodanige houers aanvaar word nie.  

6.7 Nieteenstaande enigiets tot die teendeel in hierdie AVO, mag nóg die Maatskappy 

nóg die Direksie sonder ’n spesiale besluit van aandeelhouers by ’n Algemene 

Vergadering en onderhewig aan die Beurs Reëls, of soos andersins voor 

voorsiening gemaak word deur hierdie AVO – 

6.7.1 spesiale voorregte met betrekking tot die bywoning en stemming by 

Algemene Vergaderings en die aanstelling van direkteure toestaan; 
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6.7.2 enige voorkeuraandele uitreik wat in gewone aandele omskep kan word; of 

6.7.3 enige Sekuriteite van die Maatskappy toeken of uitreik, enige uitgereikte 

voorkeuraandele aflos, voorkeuraandele vervang met aandele in die 

Maatskappy, of enige Sekuriteite bekom wat, in alle gevalle, die regte wat aan 

die gewone aandele gekoppel is soos beoog in klousule 6.1 kan beïnvloed. 

6.8 Onderhewig aan enige voorkeure, regte of beperkings waaronder enige Sekuriteite 
gehou word, kan die voorkeure, regte of beperkings verbonde aan alle of enige 
Sekuriteite van enige klas onderhewig aan die Beurs Reëls deur ’n spesiale besluit 
van aandeelhouers by ’n Algemene Vergadering gewysig, aangepas, gekanselleer 
of uitgebrei word. Sonder om die algemene aard van die voorafgaande te beperk, 
sal die regte wat aan aandele verbonde is (tensy die bepalings wat aan die aandele 
verbonde is spesifiek anders bepaal) geag word gewysig te wees deur die skepping 
of uitgifte van enige ander aandele wat gelyke regte het aan of voorrang geniet bo 
enige aandele wat reeds deur die Maatskappy uitgereik is. Geen sodanige 
wysiging, verandering, kansellasie of uitbreiding wat ’n direkte of indirekte nadelige 
invloed op daardie spesiale regte of beperkings het, sal tot uitvoer gebring word 
sonder – 

6.8.1 die skriftelike goedkeuring of bekragtiging van die houers van minstens ses-
en-sestig persent (66%) van die betrokke aandele nie; of  

6.8.2 die goedkeuring of bekragtiging daarvan by wyse van ’n spesiale besluit wat 
tydens ’n afsonderlike algemene vergadering van die houers van die betrokke 
aandele op dieselfde wyse, mutatis mutandis, as ’n spesiale besluit van die 
aandeelhouers van die Maatskappy aangeneem word nie, en die bepalings 
van die Wet en hierdie AVO betreffende Algemene Vergaderings sal van 
toepassing wees op sodanige afsonderlike algemene vergadering, behalwe 
dat ’n kworum by enige sodanige afsonderlike algemene vergadering drie 
persone sal wees, in persoon of verteenwoordig deur ’n gevolmagtigde, wat 
gesamentlik oor ten minste vyf-en-twintig persent (25%) van die uitgereikte 
aandele van die tersaaklike klas beskik.  

6.9 Alle Sekuriteite waarvoor notering op die Beurs verlang word en alle Sekuriteite met 
dieselfde klas as Sekuriteite wat op die Beurs genoteer is moet, nieteenstaande die 
bepalings van artikel 40(5), tensy anders vereis deur die Wet, slegs deur die 
Maatskappy uitgereik word indien die vergoeding vir die uitreiking van die aandele 
soos deur die Direksie bepaal deur die Maatskappy ontvang is. 
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7 SEKURITEITE REGISTER 

7.1 Die Maatskappy moet ŉ register van sy uitgereikte sekuriteite in die formaat soos 
voorgeskryf deur die Wet, die Regulasies en die Beurs Reëls daarstel of laat 
daarstel en die Sekuriteiteregister in ooreenstemming met die voorgeskrewe 
standaarde in stand hou. 

7.2 So gou doenlik nadat enige sekuriteite uitgereik is, moet die Maatskappy met 
betrekking tot elke klas sekuriteite wat uitgereik is in die Sekuriteiteregister inskryf 
of laat inskryf -  

7.2.1 die totale getal Sekuriteite Sonder ŉ Sertifikaat; en 

7.2.2 ten opsigte van Sekuriteite met ŉ Sertifikaat -  

7.2.2.1 die naam en adres van die persone aan wie die Sekuriteite uitgereik is; 

7.2.2.2 die getal Sekuriteite met ŉ Sertifikaat wat aan die houer uitgereik of 

oorgedra is; 

7.2.2.3 in die getal van en omstandighede met betrekking tot enige Sekuriteite 

wat onder die werking van Artikel 43 val en die name en adresse van 

die geregistreerde eienaar van die sekuriteite en enige houers van ŉ 

voordelige belang in die sekuriteite;  

7.2.2.4 enige ander inligting soos voorgeskryf deur die Wet, die Regulasies en 

die Beurs Reëls. 

7.3 Indien die Maatskappy Sekuriteite Sonder ŉ Sertifikaat uitgereik het, of Sekuriteite 
wat, ooreenkomstig klousule 8.4, nie meer ŉ sertifikaat het nie, moet ŉ rekord in die 
formaat soos voorgeskryf deur die Wet, die Regulasies en die die Beurs Reëls 
geadministreer en in stand gehou word deur ŉ Deelnemer of Sentrale 
Sekuriteitebewaringsplek as die Maatskappy se Sertifikaatlose Sekuriteiteregister 
wat -  

7.3.1 deel vorm van die Sekuriteiteregister; en 

7.3.2 met betrekking tot alle sekuriteite beoog deur hierdie klousule 7, enige 
besonderhede moet vervat waarna verwys word in klousule 7.2.2, 
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saamgelees met die veranderinge wat deur die konteks vereis word deur die 
reëls van die Sentrale Sekuriteitebewaringsplek. 

7.4 Die Sekuriteiteregister of die Sertifikaatlose Sekuriteiteregister wat ooreenkomstig 
die bepalings van die Wet, die Regulasies en die Beurs Reëls in stand gehou word, 
is voldoende bewys van die feite wat daarin opgeteken is, by gebreke aan 
andersluidende bewys. 

7.5 Tensy alle Aandele in die Maatskappy vir alle doeleindes gelykstaande is, moet die 
Maatskappy se aandele, of elke klas aandele, en enige ander sekuriteite, deur ŉ 
toepaslike nommeringstelsel onderskei word. 

7.6 ŉ Sertifikaat wat Sekuriteit met Sertifikaat verteenwoordig -  

7.6.1 moet, op die gesig kant -  

7.6.1.1 die naam en adres van die Maatskappy bevat; 

7.6.1.2 die naam van die persoon aan wie die Sekuriteit uitgereik of oorgedra 

is; 

7.6.1.3 die getal en klas van Sekuriteit en ŉ aanduiding van die reeks, indien 

enige, wat deur die sertifikaat verteenwoordig word; en  

7.6.1.4 enige beperking op die oordrag van die Sekuriteite wat die sertifikaat 

verteenwoordig, 

7.6.2 moet onderteken word deur twee (2) persone deur die Direksie daartoe 
gemagtig wie se handtekening outografies, meganies of elektronies op die 
sertifikaat aangebring moet word; en  

7.6.3 is, in die afwesigheid van enige bewyse tot die teendeel, bewys dat die 
genoemde houer van die Sekuriteit die eienaar is.  

7.7 ŉ Sertifikaat bly geldig ongeag die uittrede vanuit die amp van die persoon wat die 
sertifikaat onderteken het. 

7.8 Indien, tensy anders beoog in terme van klousule 7.5, alle Sekuriteite vir alle 
doeleindes gelyke status geniet en gevolglik nie deur enige nummeringsisteem 
onderskei word nie -  
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7.8.1 enige sertifikaat wat uitgereik word in verband met daardie Sekuriteite 
onderskei moet word deur ŉ nommeringsisteem; en 

7.8.2 indien die Aandeel oorgedra is, die sertifikaat geëndosseer moet word met ŉ 
verwysing na die nommer of soortgelyke identifikasie wyse wat sal toelaat dat 
die vorige houer van die Aandeel geïdentifiseer kan word, 

met die voorbehoud dat in terme van Skedule 5 van die Wet, indien die Maatskappy 
ŉ vooraf-bestaande maatskappy (soos omskryf deur die Wet) is, die gebrek van 
enige Aandelesertifikaat om die vereistes van hierdie klousule 7 na te kom, nie ŉ 
oortreding van die Wet is nie en nie die sertifikaat ongeldig maak nie. 

8 AANDELESERTIFIKATE 

8.1 Die Maatskappy se Sekuriteite kan hetsy met of sonder ’n sertifikaat uitgereik word, 
afhangend van wat die Direksie mag beslis met dien verstande dat indien die 
Direksie besluit om die Sekuriteite op ‘n Beurs te noteer, alle Sekuriteite omskep sal 
word na Sekuriteite sonder ‘n Sertifikaat op sodanige wyse as wat die Direksie, in 
oorleg met die Beurs, en ter voldoening aan die Beurs Reëls en die vereiste van die 
Wet op Finansiële Markte, mag beslis. 

8.2 Indien ’n aandelesertifikaat verlore raak of vernietig word, kan dit vervang word op 
sodanige bepalings as wat die Direksie van tyd tot tyd mag bepaal. 

8.3 Die Maatskappy mag ’n houer van sy Sekuriteite ’n redelike fooi vra ten einde die 
werklike koste van die uitreiking van enige sertifikaat, soos beoog in hierdie 
klousule 8, te dek. 

8.4 Enige Sekuriteite met ŉ Sertifikaat mag ophou om deur ŉ sertifikaat verteenwoordig 
te word en daarna ŉ Sekuriteit Sonder ŉ Sertifikaat word. 

8.5 ŉ Houer van ŉ Sekuriteit mag, indien die Sekuriteite nie op ‘n Beurs genoteer is nie, 
kies om enige Sekuriteit Sonder ŉ Sertifikaat waaroor hy beskik van die 
Sertifikaatlose Sekuriteiteregister te ontrek en dat ŉ sertifikaat, wat die Sekuriteite 
wat ontrek is verteenwoordig, uitgereik word. 

8.6 Nadat die Deelnemer of die Sentrale Sekuriteitebewaring, welke ook al van 
toepassing, kennis ontvang het vanaf die houer van Sekuriteit Sonder ŉ Sertifikaat 
dat hy alle of sommige van die Sekuriteit Sonder ŉ Sertifikaat wat deur hom gehou 
word in die Sertifikaatlose Register wil ontrek en ŉ sertifikaat daarvoor wil ontvang, 
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sal die Maatskappy -  

8.6.1 onmiddellik die relevante Aandeelhouer se naam en besonderhede in die 
Sekuriteiteregister aanteken en aandui in die Sekuriteiteregister dat die 
sekuriteite wat as sulks ontrek is en nie langer as Sekuriteite Sonder ŉ 
Sertifikaat gehou sal word nie; 

8.6.2 binne tien (10) sakedae (of twintig (20) in die geval die houer van Sekuriteite 
was nie ŉ inwoner van die Republiek is nie), ŉ sertifikaat voorberei en lewer 
aan die relevante persoon ten opsigte van die Sekuriteite wat ontrek is en die 
Sentrale Sekuriteitebewaring in kennis stel dat die Sekuriteite nie langer 
sonder ŉ sertifikaat gehou word nie. 

8.7 Die Maatskappy mag ŉ redelike fooi vra vir die verhaal van die werklike koste 
verbonde aan die uitreik van die sertifikaat ooreenkomstig die bepalings van hierdie 
klousule. 

9 OORDRAG VAN SEKURITEITE 

9.1 Die oordraginstrument van enige aandeel sal wees in die vorm wat die Direksie van 
tyd tot tyd bepaal, en dit sal deur die oordraggewer onderteken wees.  

9.2 Elke oordraginstrument van ’n aandeel sal by die Maatskappy se geregistreerde 
kantoor of sodanige ander plek as wat die Direksie van tyd tot tyd mag aandui 
(“kantoor”), gelaat word. 

9.3 Elke oordraginstrument van ’n aandeel sal vergesel wees van – 

9.3.1 die sertifikaat wat uitgereik is ten opsigte van die Sekuriteite met sertifikate 
wat oorgedra moet word; en/of 

9.3.2 sodanige ander bewys as wat die Maatskappy mag benodig ten einde die titel 
van die oordraggewer of sy reg om die aandele oor te dra, te staaf. 

9.4 Elke waarborg van magtiging wat deur ’n aandeelhouer gegee word ten einde die 
ondertekening van die oordraginstrumente te magtig sodat ’n oordrag van sodanige 
aandele kan plaasvind, sal, wanneer dit ingedien, gelewer of voorgelê word aan of 
by die Maatskappy, geag word in volle krag en werking te wees en te bly, en die 
Maatskappy kan goedkeur dat aksie op sodanige magtiging geneem word tot tyd en 
wyl skriftelike kennisgewing van die herroeping daarvan by die kantoor ingedien 
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word. Die Maatskappy kan selfs ná die voorlegging van sodanige kennisgewing van 
herroeping uitvoering gee aan enige oordraginstrument wat onderteken is ingevolge 
die magtiging om dit te onderteken en (vóór die indiening van sodanige kennisgewing) 
deur enige amptenaar van die Maatskappy gesertifiseer is, in orde ag. 

9.5 Die Direksie mag weier om ŉ oordrag te registreer indien –  

9.5.1 die Direksie in hul uitsluitlike diskresie weier om die oordrag te registreer 
indien die oordrag nie in die Maatskappy se belang is nie; 

9.5.2 enige wetlike bepaling wat die oordag mag raak nie nagekom is nie; en 

9.5.3 indien oordragsinstrument nie slegs ten opsigte van een klas aandele is nie.  

9.6 Indien die Direksie weier om om ŉ oordrag te registreer, sal ŉ kennisgewing van 
weiering binne dertig dae (30) vanaf datum waarop die oordraginstrument by die 
Maatskappy ingedien is aan die oordraggewer en die oordragnemer gestuur word. 

9.7 Die oordrag van Sekuriteit Sonder ŉ Sertifikaat mag slegs onderneem word deur –  

9.7.1 ŉ Deelnemer of ŉ Sentrale Sekuriteitebewaringsplek; 

9.7.2 na ontvangs van ŉ opdrag tot oordrag wat versend en behoorlik geverifieer is 
in terme van die reëls van die Sentrale Sekuriteitebewaringsplek of na 
aanleiding van ŉ hofbevel; en 

9.7.3 in terme van artikel 53 en die reëls van die Sentrale Sekuriteitebewaringsplek. 

9.8 Die oordrag van eienaarskap van Sekuriteit Sonder ŉ Sertifikaat moet volgens die 
reëls van die Sentrale Sekuriteitebewaringsplek uitgevoer word deur die rekening in 
die Sertifikaatlose Sekuriteiteregister vanwaar die oordrag plaasvind te debiteer en 
die rekening in die Sertifikaatlose Sekuriteiteregister waarna die oordrag plaasvind 
te krediteer. 

9.9 Sekuriteite Belasting en enige ander regskoste verbonde aan die oordrag van 
Sekuriteite in terme van hierdie AVO sal deur die Maatskappy betaal word tot in die 
mate wat die Maatskappy regtens daartoe verplig is met die verstande dat die 
Maatskappy sodanige belastings en uitgawes sal kan verhaal van die persoon wat 
die Sekuriteite bekom. 

9.10 Vir solank as wat die Maatskappy nie op ‘n Beurs genoteer is nie, mag die Direksie 
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die registrasie van oordragte opskort tydens die veertien (14) dae wat ’n Algemene 
Vergadering van die Maatskappy, of die datum waarop dividende betaalbaar is, 
direk voorafgaan, sowel as op enige ander tydstip, met dien verstande dat die 
opskortingstydperke in een kalenderjaar nie sestig (60) dae in totaal sal oorskry nie. 

9.11 Die oordraggewer sal steeds as die houer van die aandeel geag word tot tyd en wyl 
die naam van die oordragnemer ten opsigte daarvan in die Sekuriteiteregister 
aangeteken is. 

9.12 Oordragkantore sal op sodanige plek of plekke gehou word, hetsy in Suid Afrika of 
elders, as wat die Direksie van tyd tot tyd mag bepaal. 

9.13 Die Direksie mag plaaslike komitees aanstel (om aangewese registrateurs, 
oordragsagente of met sulke ander titels as wat die Direksie mag goeddink), hetsy 
in Suid Afrika of elders, bestaande uit twee of meer natuurlike persone of ŉ 
juridiese persoon soos deur die Wet omskryf aan wie die Direksie die geheel of 
enige gedeelte van hul magtiging, magte of diskresie mag delegeer ten opsigte 
van -  

9.13.1 die registrasie van oordragte en die hou van ŉ oordragte register en ander 
rekords soos deur die Wet vereis by die kantore van die Maatskappy; 

9.13.2 die uitreik van sertifikate ten opsigte van enige Sekuriteite. 

9.14 Die Direksie mag enige persoon aanstel as sekretaris van sodanige plaaslike 
komitee of sodanige plaaslike komitee magtig of ŉ sekretaris aan te stel. 

10 BESTORWE BOEDELS 

10.1 Die eksekuteur van die boedel van ’n bestorwe alleenhouer van ’n Sekuriteit sal die 
enigste persoon wees wat deur die Maatskappy erken word as die een wat titel oor 
sodanige Sekuriteit het. In die geval waar ’n Sekuriteit in die naam van twee of 
meer houers geregistreer is, sal die oorlewende of oorlewendes, of die eksekuteur 
van die boedel van enige bestorwe aandeelhouers, soos bepaal deur die Direksie, 
die persoon wees wat deur die Maatskappy erken word as die een wat titel oor die 
Sekuriteit het. 

10.2 Enige persoon wat bewys van sy aanstelling as die eksekuteur, administrateur, 
trustee, kurator of voog indien ten opsigte van die boedel van ’n bestorwe 
aandeelhouer of houer van ander Sekuriteite (“Sekuriteitehouer”) van die 
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Maatskappy, of van ’n Sekuriteitehouer wie se boedel gesekwestreer is, of van ’n 
Sekuriteitehouer wat andersins handelingsonbevoeg is, of as die likwidateur van 
enige regspersoon wat ’n Sekuriteitehouer is, sal nomine officii in die 
Sekuriteiteregister aangeteken word, waarna hy vir alle doeleindes as ’n 
Sekuriteitehouer gereken sal word. 

10.3 Onderhewig aan die bepalings van klousule 10.1 en 10.2 sal enige persoon wat 
geregtig word op enige Sekuriteit weens die dood van ’n Sekuriteitehouer, by 
voorlegging van sodanige bewys dat hy oor sodanige titel of regte beskik as wat die 
Direksie as voldoende mag ag, by magte wees om sodanige Sekuriteit na homself 
te laat oordra of om sodanige ander oordrag van die Sekuriteit te maak as wat 
sodanige Sekuriteitehouer sou kon maak, met dien verstande dat, ten opsigte van 
’n oordrag aan ’n persoon anders as homself – 

10.3.1 die Direksie oor dieselfde reg sal beskik om registrasie te weier of op te skort 
as waaroor dit sou beskik in die geval van ’n voorgestelde oordag van 
sodanige Sekuriteit deur sodanige Sekuriteitehouer vóór sy dood; en 

10.3.2 ’n persoon wat geregtig word op enige Sekuriteit sal nie, tensy en totdat hy 
self as ’n Sekuriteitehouer ten opsigte van sodanige Sekuriteit geregistreer is, 
by magte wees om enige stem- of ander reg uit te oefen wat verbonde is aan 
sodanige Sekuriteit of enige ander reg ten opsigte van Algemene 
Vergaderings nie. 

11 LOSPARTYAANBIEDINGE 

11.1 Indien daar met die implementering van enige lospartyaanbiedinge deur die 
Maatskappy, houers van aandele is wat in totaal minder as 1 000 (eenduisend) 
aandele (“Lospartyaandele”) in die Maatskappy besit (“Lospartyhouers”), sal die 
Maatskappy, behalwe met betrekking tot Lospartyhouers wat gekies het om hul 
Lospartyaandele te behou of om hul Lospartyaandele te vermeerder tot die besit 
van 1 000 (eenduisend) aandele in die Maatskappy – 

11.1.1 veroorsaak dat die Lospartyaandele verkoop word op die wyse waarop die 
Direkteure mag voorskryf; en 

11.1.2 bemiddel dat die opbrengs van sodanige verkope aan sodanige 
Lospartyhouers betaal word. 
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11.2 Alle onopgeëiste opbrengste (van sodanige verkope) kan deur die direkteure belê 
of andersins benut word tot voordeel van die Maatskappy totdat dit opgeëis word, 
met dien verstande dat sodanige opbrengste wat vir ’n tydperk van 3 (drie) jaar 
vanaf die datum waarop die direkteure veroorsaak het dat die Lospartyaandele 
verkoop word, onopgeëis bly, deur die direkteure ten gunste van die Maatskappy 
verbeurd verklaar kan word. 

12 BREUKDELE VAN AANDELE 

Tensy anders bepaal deur hierdie AVO, indien aandeelhouers as gevolg van enige 
kapitalisasie-uitgifte of konsolidasie van aandele, geregtig sou word, of reeds geregtig is, 
op breukdele van aandele, sal die Direksie geregtig wees om die aandele wat ontstaan 
as gevolg van die samevoeging van sodanige breukdele te verkoop, onderhewig aan 
sodanige bepalings en voorwaardes as wat die Direksie mag ag in die belang van die 
betrokke aandeelhouers te wees, en enige direkteur sal gemagtig wees om enige 
oordragakte of ander dokument te onderteken wat benodig mag wees ten einde 
uitvoering aan sodanige verkoop te gee. 

13 MEDEHOUERS VAN AANDELE 

Waar twee of meer persone as die houers van enige Sekuriteit geregistreer is:  

13.1 sal hulle geag word medehouers van daardie Sekuriteit te wees, en – 

13.1.1 nieteenstaande enigiets tot die teendeel in hierdie AVO, met die dood, 
sekwestrasie, likwidasie of wettige handelingsonbevoegdheid van enige 
sodanige medehouers, mag die oorblywende medehouers, op diskresie van die 
Direksie, erken word as die enigste persone wat oor die titel van sodanige 
aandeel beskik; 

13.1.2 enige een van sodanige medehouers mag geldige kwitansies uitreik vir enige 
dividende, bonusse of terugbetalings van aandelekapitaal of ander betalings of 
uitkerings betaalbaar aan sodanige medehouers; 

13.1.3 slegs die medehouer wie se naam eerste in die Sekuriteiteregister aangeteken 
is, sal geregtig wees op die lewering van ’n sertifikaat ten opsigte van daardie 
aandeel, of om enige kennisgewings van die Maatskappy te ontvang (en dit sal 
geag word dat enige sodanige kennisgewing aan sodanige medehouers gegee 
is); en  
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13.1.4 enigeen van die medehouers van enige aandeel aan wie ’n stemreg toegeken 
is, mag stem by enige Algemene Vergadering ten opsigte van sodanige 
aandele, hetsy in persoon of deur ’n gevolmagtigde, asof hy ten volle geregtig 
is daarop, en indien meer as een sodanige medehouers teenwoordig is by die 
Algemene Vergadering, hetsy in persoon of deur ’n gevolmagtigde, sal die 
medehouer, wie in persoon of deur ’n gevolmagtigde teenwoordig is, wat ’n 
stem uitbring en wie se naam vóór die ander medehouers in die 
Sekuriteiteregister aangeteken is, geregtig wees om ten opsigte van daardie 
aandeel te stem; 

13.2 sal vanaf datum van notering van die Sekuriteite op ‘n Beurs, slegs een van 
sodanige persone as wat die Direksie in hul uitsluitlike oordeel mag bepaal se 
naam as houer van sodanige Sekuriteit in die Sekuriteiteregister aangeteken word.  

14 VOORDELIGE BELANGE IN SEKURITEITE 

Die Maatskappy se uitgereikte Sekuriteite mag slegs gehou word deur en geregistreer 

wees in die naam van die persoon wat die werklike, uiteindelike en effektiewe eienaar 

van die Sekuriteite is.  

15 FINANSIËLE BYSTAND 

Die Direksie mag die Maatskappy magtig om finansiële bystand te verleen by wyse van ’n 
lening, waarborg, die voorsiening van sekuriteit of andersins aan enige persoon met die 
doel om, of in verband met, die inskrywing van enige opsie of enige Sekuriteite wat 
uitgereik is of uitgereik moet word deur die Maatskappy of ’n verwante of onderling 
verwante Maatskappy, of vir die aankoop van sodanige Sekuriteite van die Maatskappy, 
onderhewig altyd aan die bepalings van artikel 44 van die Wet, en die magte van die 
Direksie in hierdie verband word nie beperk of ingekort deur hierdie AVO nie. 

16 KAPITALISASIE-AANDELE 

16.1 Ingevolge artikel 47 van die Wet sal die Direksie, onderhewig aan die vereistes van 
die Beurs Reëls, oor die bevoegdheid en gesag beskik om – 

16.1.1 die uitgifte van enige gemagtigde aandele as kapitalisasie-aandele goed te keur; 

16.1.2 aandele van een klas as kapitalisasie-aandele ten opsigte van aandele van ’n 
ander klas uit te reik; of 
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16.1.3 ’n besluit te neem om aandeelhouers toe te laat om eerder ’n kontantbetaling 
in plaas van ’n kapitalisasie-aandeel te ontvang. 

16.2 Die Direksie kan nie die besluit neem om ’n kontantbetaling in plaas van ’n 
kapitalisasie-aandeel aan te bied nie, tensy die Direksie – 

16.2.1 oorweging aan die Solvensie-en-likiditeitstoets geskenk het met die 
veronderstelling dat elke aandeelhouer die keuse sal maak om kontant te 
ontvang; en 

16.2.2 tevrede is dat die Maatskappy onmiddellik na afloop van die voorgestelde 
uitkering aan die Solvensie-en-likiditeitstoets sal voldoen. 

17 SKULDINSTRUMENTE 

17.1 Die gesag van die Direksie om die Maatskappy te magtig om gesekureerde of 
ongesekureerde skuldinstrumente uit te reik, word nie beperk of ingekort deur 
hierdie AVO nie. 

17.2 Die Direksie sal nie sonder ’n spesiale besluit geregtig wees om spesiale voorregte 
toe te staan wat verband hou met enige skuldinstrumente wat deur die Maatskappy 
uitgereik moet word met betrekking tot – 

17.2.1 bywoning van en stemming by Algemene Vergaderings en die aanstelling van 

direkteure nie; of  

17.2.2 toekenning van Sekuriteite, aflossing deur die Maatskappy of vervanging van 

die skuldinstrument met aandele van die Maatskappy nie. 

18 REKORDDATUM VIR UITOEFENING VAN AANDEELHOUERSREGTE 

18.1 Die rekorddatum ten einde te bepaal watter aandeelhouers daarop geregtig is om – 

18.1.1 kennis van ’n Algemene Vergadering te ontvang; 

18.1.2 deel te neem en by ’n Algemene Vergadering te stem; 

18.1.3 ’n besluit rondom enige aangeleentheid uit te oefen by wyse van skriftelike 

toestemming of Elektroniese Kommunikasie; 
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18.1.4 ’n uitkering te ontvang;  

18.1.5 ander regte te ontvang of uit te oefen; of 

18.1.6 enige ander optrede wat ŉ rekord datum verlang in terme van die Beurs 

Reëls, 

sal deur die Direksie bepaal word. 

18.2 Sodanige rekorddatum moet vir die Aandeelhouers gepubliseer word in ’n formaat 

wat deur die Direksie bepaal is en – 

18.2.1 sodanige kennisgewing moet aan elke geregistreerde houer van die 

Maatskappy se Sekuriteite gelewer word; 

18.2.2 ’n duidelik sigbare kopie van sodanige kennisgewing moet aangebring word – 

18.2.2.1 by die Maatskappy se hoofkantoor; en 

18.2.2.2 op die Maatskappy se webwerf, indien dit een het. 

18.3 Indien die Direksie te enige tyd in gebreke bly om ’n rekorddatum te bepaal, sal die 

rekorddatum vir die tersaaklike aangeleentheid – 

18.3.1 in die geval van ’n vergadering, die laatste datum wees waarop die Maatskappy 

aandeelhouers moet verwittig van daardie vergadering; of 

18.3.2 in enige ander geval, die datum van die handeling of gebeurtenis wees. 

19 UITKERINGS 

19.1 Onderhewig aan die bepalings van die Wet en hierdie AVO, kan die Maatskappy ’n 

voorgestelde uitkering maak indien sodanige uitkering – 

19.1.1 ingevolge ’n bestaande regsverpligting van die Maatskappy of ’n hofbevel is; of 

19.1.2 deur ’n besluit van die Direksie gemagtig is. 
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19.2 Geen uitkering sal rente dra nie, behalwe wanneer daarvoor voorsiening gemaak 

word kragtens die voorwaardes van die uitreiking van die aandele ten opsigte 

waarvan sodanige uitkering betaalbaar is. 

19.3 Uitkerings kan verklaar word as hetsy kwytgeskeld van, of onderhewig aan, die 

aftrekking van enige belasting of aksyns ten opsigte waarvan die Maatskappy belas 

kan word of verplig is om terug te hou of af te trek namens aandeelhouers.  

19.4 Die Direksie mag van tyd tot tyd na goeddunke tussentydse uitkerings verklaar en 

aan die aandeelhouers betaal. 

19.5 Die Maatskappy sal geen uitkering groter as die Direksie se aanbevole uitkering by 

wyse van ’n Algemene Vergadering verklaar nie, maar die Maatskappy is by magte 

om ’n kleiner uitkering by wyse van ’n Algemene Vergadering te verklaar. 

19.6 Alle onopgeëiste uitkerings mag belê of andersins deur die Direksie aangewend 

word tot voordeel van die Maatskappy tot tyd en wyl dit opgeëis word, met dien 

verstande dat die Direksie nie die onopgeëiste uitkerings sodanig mag belê of 

andersins aanwend tot voordeel van die Maatskappy nie vir ’n periode van drie jaar 

vanaf die datum waarop dit verklaar was, waarna sodanige onopgeëiste uitkerings 

deur die Direksie verbeurd verklaar mag word tot voordeel van die Maatskappy. Die 

Direksie mag sodanige verbeurdverklaring te enige tyd ophef op sodanige 

voorwaardes as wat dit goeddunk (indien enige).  

19.7 Enige uitkering, rente of ander bedrag betaalbaar in kontant aan ’n aandeelhouer 
mag slegs per EFO betaal word aan — 

19.7.1 die houer by sy geregistreerde adres; of  

19.7.2 in die geval van medehouers (indien van toeassing), die houer wie se naam 
eerste in die Sekuriteiteregister verskyn ten opsigte van die aandeel, by sy 
geregistreerde adres; of 

19.7.3 sodanige persoon en by sodanige adres wat die houer of medehouers skriftelik 
mag voorskryf. 

19.8 Elke sodanige EFO sal op risiko van die houer of medehouers gemaak word.  
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19.9 Die Maatskappy sal nie verantwoordelik wees vir die verlies weens die versending 
van enige tjek of EFO of van enige dokument (hetsy soortgelyk aan ŉ tjek al dan 
nie) wat per enige van bogemelde maniere versend is nie. 

19.10 ’n Houer of enige een van twee of meer medehouers, of sy of hul skriftelik en 
behoorlik aangestelde agent, is by magte om geldige kwitansies uit te reik vir enige 
uitkerings of ander gelde wat ten opsigte van ’n aandeel wat deur sodanige houer 
of medehouers gehou word, betaal is. 

19.11 Wanneer sodanige tjek of EFO betaal is, sal dit die Maatskappy kwytskeld van 
enige verdere aanspreeklikheid ten opsigte van die tersaaklike bedrag. 

19.12 ’n Uitkering mag ook op enige ander wyse wat deur die Direksie bepaal is, betaal 
word en indien die Direksie se instruksies ten opsigte daarvan nagekom word, sal 
die Maatskappy nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade wat ’n 
aandeelhouer as gevolg daarvan mag ly nie. 

19.13 Sonder om afbreuk te doen aan die Maatskappy se vermoë om kapitalisasie-

aandele uit te reik, kan enige uitkering ten volle of gedeeltelik betaal word – 

19.13.1 deur die verspreiding van spesifieke bates;  

19.13.2 deur die uitreiking van Sekuriteite of aandele, skuldbriewe of sekuriteite van 

enige ander maatskappy;  

19.13.3 in kontant; of 

19.13.4 op enige ander wyse waarop die Direksie of die Maatskappy by wyse van ’n 

Algemene Vergadering ten tyde van die verklaring van die uitkering mag 

bepaal. 

19.14 Waar enige probleem opduik ten opsigte van sodanige uitkering, mag die Direksie 

die probleem na goeddunke oplos, veral met betrekking tot die bepaling van die 

waarde wat aan sodanige spesifieke bates gekoppel word met uitkering. 

19.15 Die Direksie mag – 
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19.15.1 bepaal dat kontantbetalings aan enige aandeelhouer gemaak sal word op 

grond van die waarde wat sodanig bepaal is ten einde gelykmatige uitkering te 

verseker; en 

19.15.2 enige sodanige bates aan trustees in sodanige trusts laat oorgaan tot voordeel 

van die persone wat geregtig is op die uitkering na die Direksie se goeddunke. 

19.16 Enige uitkering moet betaalbaar gemaak word aan aandeelhouers wat op ’n latere 

datum as die verklarings- of bevestigingsdatum daarvan geregistreer is, watter 

datum ook al die laatste datum is. 

20 FINANSIËLE JAARSTATE 

Die Maatskappy moet akkurate en volledige finasiële rekords in een van die amptelike 
tale van die Republiek hou en voltooi soos nodig om die Maatskappy in staat te stel om 
sy verpligtinge na te kom met betrekking tot die voorbereiding en hou van finansiële state 
in terme van – 

20.1 die Wet; 

20.2 enige ander wet waaraan die Maatskappy onderhewig mag wees; 

20.3 die Beurs Reëls; en 

20.4 hierdie AVO. 

21 TOEGANG TOT MAATSKAPPYREKORDS 

21.1 Elke persoon wat ’n houer is van enige Sekuriteite wat deur die Maatskappy 

uitgereik is of ’n voordelige belang daarin hou, is geregtig daarop om die volgende 

kosteloos of met betaling van hoogstens die voorgeskrewe maksimumgelde vir 

enige sodanige kopie, na te gaan en te kopieer – 

21.1.1 hierdie AVO en enige wysigings of veranderings daarvan; 

21.1.2 ’n rekord van die direkteure, insluitend die besonderhede van enige persoon 

wat as ’n direkteur gedien het vir ’n tydperk van sewe jaar nadat daardie 

persoon nie meer as ’n direkteur gedien het nie, welke rekord die volgende 

inligting sal insluit –  
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21.1.2.1 volle naam en enige vorige name; 

21.1.2.2 identiteitsnommer of, indien die persoon nie een het nie, die persoon se 

geboortedatum; 

21.1.2.3 nasionaliteit en paspoortnommer, indien die persoon nie ’n Suid-

Afrikaanse burger is nie; 

21.1.2.4 beroep; 

21.1.2.5 datum van mees onlangse verkiesing of aanstelling as direkteur van die 

Maatskappy; 

21.1.2.6 naam en registrasienommer van elke ander maatskappy of buitelandse 

maatskappy waarvan die persoon ’n direkteur is, en in die geval van ’n 

buitelandse maatskappy, die nasionaliteit van daardie maatskappy; en 

21.1.2.7 enige ander voorgeskrewe inligting; 

21.1.3 alle – 

21.1.3.1 verslae wat by die Maatskappy se algemene jaarvergadering voorgelê is 

vir ’n tydperk van sewe jaar ná die datum van enige sodanige algemene 

jaarvergadering; en 

21.1.3.2 finansiële jaarstate wat kragtens die Wet en die Beurs Reëls (indien van 

toepassing) vereis word, vir ’n tydperk van sewe jaar ná die datum waarop 

elke spesifieke staat uitgereik is; 

21.1.4 kennisgewings en notules van alle Algemene Vergaderings, insluitend – 

21.1.4.1 alle besluite wat deur die aandeelhouers geneem is, vir sewe jaar ná die 

datum waarop elke sodanige besluit aanvaar is; en 

21.1.4.2 enige dokument wat die Maatskappy aan die aandeelhouers beskikbaar 

gestel het met betrekking tot enige sodanige besluit; 
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21.1.5 enige skriftelike kommunikasies wat die Maatskappy normaalweg aan alle 
houers van enige klas van die Maatskappy se Sekuriteite gestuur het, vir ’n 
tydperk van sewe jaar ná die datum waarop elke sodanige kommunikasie 
uitgereik is; 

21.1.6 die Sekuriteiteregister; en 

21.1.7 ’n rekord van die Maatskappy se maatskappysekretarisse en ouditeure, 
insluitend, met betrekking tot elke persoon wat as ’n maatskappysekretaris of 
ouditeur van die Maatskappy aangestel was – 

21.1.7.1 die naam, insluitend enige vorige naam, van enige sodanige persoon; en 

21.1.7.2 die datum van elke sodanige aanstelling; en 

21.1.7.3 indien ’n firma of regspersoon aangestel was – 

21.1.7.3.1 die naam, registrasienommer en geregistreerde kantooradres van 
daardie firma of regspersoon; en 

21.1.7.3.2 die naam van enige individu wat kragtens artikel 44(1) van die Wet 
op die Ouditprofessie deur daardie firma aangewys is as die 
verantwoordelike persoon om die ouditeursfunksie uit te voer; en 

21.1.7.4 enige veranderinge in die besonderhede waarna in klousule 21.1.7.1, 
21.1.7.2 of 21.1.7.3 verwys word, soos en wanneer dit plaasvind, met die 
datum en aard van elke sodanige verandering. 

21.2 Buiten die regte om toegang tot inligting te hê soos hierbo uiteengesit, het ’n 
aandeelhouer geen verdere regte tot inligting aangaande die Maatskappy nie. 

22 ALGEMENE VERGADERINGS VAN AANDEELHOUERS 

22.1 Onderhewig aan die bepalings van klousule 26 sal die Maatskappy ’n Algemene 
Vergadering hou – 

22.1.1 op enige tydstip wat die Wet of hierdie AVO van die Direksie verlang om ’n 

aangeleentheid na die aandeelhouers te verwys vir besluitneming; 

22.1.2 wanneer dit ook al kragtens die Wet vereis word om ’n vakature op die Direksie 

te vul; 
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22.1.3 wanneer een of meer skriftelike en ondertekende versoek vir sodanige 

vergadering by die Maatskappy ingedien word; en 

22.1.3.1 elke sodanige versoek die spesifieke doel beskryf waarvoor die 
vergadering voorgestel word; en 

22.1.3.2 versoeke vir wesenlik dieselfde doel gemaak en onderteken word, op 
die vroegste datum wat in enige van daardie versoeke uiteengesit is, 
deur die houers van in totaal ten minste tien persent (10%) van die 
stemregte wat uitgeoefen mag word met betrekking tot die saak wat 
voorgestel word om tydens die vergadering oorweeg te word; en/of 

22.1.4 eenkeer elke kalenderjaar, maar hoogstens vyftien (15) maande ná die datum 

van die vorige algemene jaarvergadering, of binne ’n verlengde tyd wat deur 

die Maatskappytribunaal toegelaat word indien daar ’n grondige rede voor 

verstrek kan word. 

22.2 Die minimum aantal dae vir die Maatskappy om ’n kennisgewing van ’n Algemene 
Vergadering aan aandeelhouers te lewer, is vyftien (15) sakedae of, indien die 
Maatskappy se Sekuriteite op ‘n Beurs genoteer is, sodanige langer tydperk as wat 
die Beurs Reëls van tyd tot tyd mag bepaal. 

22.3 Die Direksie sal die plek van enige Algemene Vergadering bepaal en die 
Maatskappy kan enige sodanige Algemene Vergadering in die Republiek. 

22.4 Elke Algemene Vergadering sal redelik toeganklik wees vir elektroniese deelname 
deur aandeelhouers in die Republiek. 

22.5 Die kworum vir ’n Algemene Vergadering om ’n aanvang te neem, of vir ’n 
aangeleentheid om aangehoor te word, sal ten minste drie aandeelhouers wees 
wat geregtig is om teenwoordig te wees en om te stem, hetsy in persoon of deur ’n 
gevolmagtigde. Daarbenewens – 

22.5.1 kan ’n Algemene Vergadering nie ’n aanvang neem alvorens voldoende 
persone teenwoordig is by die Algemene Vergadering om ’n totaal van ten 
minste vyf-en-twintig persent (25%) van die stemregte uit te bring wat 
uitgebring mag word met betrekking tot ten minste een aangeleentheid 
waaroor die vergadering moet besluit nie; en 
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22.5.2 kan ’n aangeleentheid waaroor ’n Algemene Vergadering ’n besluit moet 
neem, nie aangehoor word tensy voldoende persone by die Algemene 
Vergadering teenwoordig is om ’n totaal van vyf-en-twintig persent (25%) van 
al die stemregte uit te bring wat uitgebring kan word ten opsigte van die 
aangeleentheid op die tydstip waarop die saak op die sakelys aangehoor 
word nie. 

22.6 Indien daar nie binne dertig (30) minute ná die bestemde tyd waarop ’n vergadering 
’n aanvang moes neem aan die vereistes van klousule 22.5.1 voldoen word nie, 
word die vergadering sonder mosie, stem of verdere kennisgewing vir een week 
uitgestel. 

22.7 Indien daar nie binne dertig (30) minute ná die bestemde tyd waarop ’n vergadering 
’n aanvang moes neem aan die vereistes uiteengesit in klousule 22.5.2 vir die 
oorweging van ’n spesifieke aangeleentheid om ’n aanvang te neem voldoen is nie, 
dan – 

22.7.1 kan daardie aangeleentheid sonder ’n mosie of stemming tot ’n latere tydstip 
in die vergadering uitgestel word indien daar ander sake op die vergadering 
se sakelys is, of 

22.7.2 word die vergadering sonder mosie of stemming vir een week verdaag indien 
daar geen ander sake op die vergadering se sakelys is nie. 

22.8 Nadat ’n kworum vir ’n vergadering of vir ’n spesifieke aangeleentheid bevestig is, 
kan die vergadering voortgaan, of die aangeleentheid kan aangehoor word, solank 
daar ten minste drie stemgeregtigde aandeelhouers teenwoordig is wat ten minste 
vyf-en-twintig persent (25%) van die stemregte verteenwoordig wat by die 
vergadering of oor daardie aangeleentheid uitgebring mag word. 

22.9 Die persoon wat moes voorsit by ’n vergadering waar daar nie aan die 
kworumvereistes van klousule 22.5.1 of 22.5.2, indien van toepassing, voldoen is 
nie, mag die dertig (30) minute perk vir ’n redelike tyd uitstel op grond daarvan dat – 

22.9.1 buitengewone omstandighede, wat die weer, vervoer of elektroniese 
kommunikasie raak, die vermoë van aandeelhouers belemmer het of steeds 
belemmer om teenwoordig te wees by die vergadering; of  

22.9.2 een of meer aandeelhouers wat vertraag word, ’n voorneme uitgespreek het 
om die vergadering by te woon en sodanige aandeelhouer(s), tesame met 



 

28 

ander aandeelhouers wat reeds teenwoordig is, aan die vereistes vir ’n 
kworum sal voldoen. 

22.10 Indien daar nie aan die kworumvereistes van klousule 22.5.1 of 22.5.2, indien van 

toepassing, voldoen is op die tyd wat aangedui is vir ’n uitgestelde vergadering om 

’n aanvang te neem of vir ’n verdaagde vergadering om te hervat nie, sal die 

aandeelhouers wat in persoon of deur ’n volmag teenwoordig is, as ’n kworum geag 

word. 

22.11 Vir solank as wat die Maatskappy se Sekuriteite op die Beurs genoteer is sal die 

Maatskappy ŉ kennisgewing op die Nuusdiens uitreik van enige uitstel of verdaging 

van die vergadering. 

22.12 Die toevallige nalating om enige spesifieke aandeelhouer of aandeelhouers in 

kennis te stel van enige Algemene Vergadering, sal nie enige besluit wat tydens 

enige sodanige Algemene Vergadering aanvaar is, ongeldig maak nie. 

22.13 Die maksimum toelaatbare tyd vir ’n verdaging van ’n Algemene Vergadering word 

nie beperk in terme van hierdie AVO nie. 

22.14 Die voorsitter van die Direksie, of in sy afwesigheid, die ondervoorsitter van die 

Direksie of, in sy afwesigheid, die direkteur wat op daardie tydstip die langste 

ononderbroke tydperk op die Direksie gedien het (aftrede op rotasiegrondslag 

uitgesluit), sal dan optree as die voorsitter van enige Algemene Vergadering, met 

dien verstande dat indien geen voorsitter of mees senior direkteur teenwoordig is 

en bereid is om in te staan nie, die aandeelhouers teenwoordig een van die 

direkteure, of indien geen direkteur teenwoordig is en bereid is om in te staan nie, 

een van die teenwoordige aandeelhouers sal verkies om die voorsitter van daardie 

Algemene Vergadering te wees. 

22.15 In die geval van ’n staking van stemme sal die voorsitter van die Algemene 

Vergadering by magte wees om ’n tweede of beslissende stem uit te bring. 

22.16 Geen sake sal gedoen word met die hervatting van enige verdaagde vergadering, 

behalwe die onafgehandelde sake by die Algemene Vergadering wat verdaag is nie. 

22.17 Onderhewig aan enige beperking met betrekking tot stemming waaraan enige 

aandeelhouer of aandeel onderhewig mag wees, sal ’n aandeelhouer wat 

teenwoordig is in persoon of deur gemagtigde verteenwoordiger of volmag, oor een 
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stem beskik vir elke aandeel ten opsigte waarvan daardie aandeelhouer die 

geregistreerde houer is. 

22.18 By enige Algemene Vergadering sal ’n besluit tot stemming gebring word, soos 

bepaal in klousule 25 en –  

22.18.1 die stemming, indien dit vir die verkiesing van ’n voorsitter of vir ’n verdaging 
is, sal onmiddellik plaasvind en wel op sodanige wyse wat die Algemene 
Vergadering bepaal, en indien die stemming vir enige ander aangeleentheid 
is, sal dit plaasvind op die plek, tyd en op die wyse wat die voorsitter van die 

Algemene Vergadering aandui; en 

22.18.2 die uitslag van die stemming sal geag word as die besluit van die Algemene 

Vergadering. 

22.19 Geen beswaar sal geopper word oor die aanvaarding of afkeuring van enige stem 
nie, behalwe by die Algemene Vergadering waar die betwiste stem uitgebring is, of 
indien dit verdaag het, met die hervatting daarvan. Die voorsitter van daardie 
Algemene Vergadering of die hervatte Algemene Vergadering sal ’n uitspraak lewer 
oor enige geskille wat uit sodanige beswaar voortspruit en sy besluit sal finaal en 

bindend wees. 

23 VOLMAGTE 

23.1 ’n Volmagvorm, volmag of ander magtiging in verband met ’n Algemene 

Vergadering moet skriftelik en deur of namens die verlener onderteken wees. 

23.2 ’n Aandeelhouer van die Maatskappy mag twee of meer persone gelyktydig aanstel 

as gevolmagtigdes. 

23.3 ’n Gevolmagtigde mag sy bevoegdheid om namens die aandeelhouer op te tree 
aan ’n ander persoon delegeer, behoudens enige beperking wat uiteengesit word in 
die instrument wat die gevolmagtigde aanstel. 

23.4 ’n Kopie van die instrument waarin ’n gevolmagtigde aangestel is, moet aan die 
Maatskappy of enige ander persoon namens die Maatskappy gelewer word 
alvorens die gevolmagtigde enige van die aandeelhouer se regte by ’n 

aandeelhouersvergadering uitoefen. 
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23.5 ’n Gevolmagtigde is nie by magte om enige matiging om namens ’n aandeelhouer 
op te tree aan ’n ander persoon te delegeer of oor te dra anders as die voorsitter 
van die Algemene Vergadering nie. 

23.6 Onderhewig aan die bepalings van die Wet, sal ’n volmagvorm – 

23.6.1 in die formaat wees wat deur die Direksie goedgekeur of aanvaar is; 

23.6.2 ingedien word by die geregistreerde kantoor van die Maatskappy, nie later nie 
as agt-en-veertig (48) uur (Saterdae, Sondae of openbare vakansiedae 
uitgesluit) voor die tyd wat vasgestel is vir die hou van ’n Algemene 
Vergadering of vir die hervatting van die verdaagde vergadering waartydens 
die benoemde persoon van voorneme is om te stem;  

23.6.3 geag word, benewens die bevoegdheid wat die Wet daaraan verleen en 
behalwe tot die mate wat die volmagvorm anders mag bepaal, om die 
magtiging te verleen om in die algemeen by die betrokke Algemene 
Vergadering op te tree, hoewel onderhewig aan enige spesifieke leiding met 
betrekking tot die wyse waarop die gevolmagtigde sy stemme moet uitbring, 
tensy sodanige volmag aan die voorsitter van die Algemene Vergadering 
verleen is; 

23.6.4 nie gebruik kan word by die hervatting van ’n verdaagde algemene 
vergadering indien dit nie gebruik kon word by die Algemene Vergadering wat 
verdaag het nie, vir ’n ander rede as dat dit nie betyds ingedien was vir die 
laasgenoemde vergadering nie; 

23.6.5 geldig bly vir een (1) jaar ná die datum waarop dit onderteken is of vir enige 
langer of korter tydperk wat uitdruklik in die aanstelling uiteengesit is, tensy –  

23.6.5.1 die aandeelhouers wat die volmag gegee het verkies om direk en in 
persoon op te tree, in welke geval die volmag opgeskort word; of 

23.6.5.2 die volmag herroep word, tensy die aanstelling van ’n gevolmagtigde 
uitdruklik anders aandui; of 

23.6.5.3 vroeër verval as waarvoor beoog was in artikel 58(8)(d) van die Wet. 

23.7 Indien die aanstelling herroepbaar is, mag ’n aandeelhouer die aanstelling van ’n 
gevolmagtigde herroep deur –  
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23.7.1 dit skriftelik te kanselleer of ’n latere strydige aanstelling van ’n gevolmagtigde 

te maak; en 

23.7.2 ’n afskrif van die herroepingsinstrument aan die gevolmagtigde en aan die 

Maatskappy te lewer. 

23.8 ’n Stem of ’n handeling wat kragtens die bepalings van ’n volmagvorm uitgebring of 

geneem is, word as geldig geag, ondanks – 

23.8.1 die voortydige afsterwe, geestes- of ander regsonbevoegdheid van die 

persoon wat die gevolmagtigde aangestel het; 

23.8.2 die herroeping van die volmag; of 

23.8.3 die oordrag van ’n aandeel ten opsigte waarvan die volmag gegee is,  

tensy die Maatskappy kennis met betrekking tot enige van die bogenoemde 

aangeleenthede by die kantore ontvang het, of tensy kennis deur die voorsitter van 

die Algemene Vergadering ontvang is waar die Algemene Vergadering plaasvind 

(indien dit nie by die kantore gehou word nie) voor die aanvang of hervatting (indien 

dit verdaag het) van die Algemene Vergadering waartydens die stem uitgebring of 

die handeling ten uitvoer gebring was, of voor die stemming by wyse van ’n 

stembriefie uitgebring is. 

23.9 Elke instrument van volmag sal, na gelang van omstandighede, in wese in die 

volgende formaat wees, of in enige ander sodanige formaat wat die Direkteure van 

tyd tot tyd kan goedgekeur: 

“Ek/Ons ____________________________________ 

Lid nommer: _________________________ 

synde 'n aandeelhouer van Senwesbel Beperk te wees, stel hiermee aan 

_______________________________________ 

of, in sy/haar afwesigheid 

_______________________________________ 

of in sy/haar afwesigheid, die voorsitter van die vergadering, as my/ons gevolmagtigde om te stem of 

buite stemming te bly namens my/ons by die vergadering van die aandeelhouers van die Maatskappy 

gehou te             op                       en op enige uitstelling daarvan soos volg:- 

Ten gunste  Teen   Buite stemming 

Spesiale Besluit 1  ..........   ..........   ........... 

Gewone Besluit 1  ..........   ..........   ........... 
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(Dui aan die instruksie aan die gevolmagtigde deur 'n kruisie aan te bring in die gepaste spasie). 

Behalwe soos per die bogenoemde instruksies of indien geen instruksies hierbo vermeld is nie, mag 

my/ons gevolmagtigde stem soos wat hy/sy goeddink. 

 
ONDERTEKEN hierdie    dag van                  in die jaar        . 

 

AANDEELHOUER SE HANDTEKENING 

(Nota – ’n Aandeelhouer wat gemagtig is om die vergadering by te woon, te praat en te stem, is by 

magte om ’n gevolmagtigde aan te stel om die vergadering by te woon, en te praat en te stem in 

sy/haar plek en sodanige gevolmagtigde hoef nie ’n aandeelhouer van die Maatskappy te wees nie.)” 

 

24 KENNISGEWINGS EN ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE 

24.1 Alle kennisgewings sal deur die Maatskappy gegee word aan elke aandeelhouer 

van die Maatskappy en aan die Beurs en sal skriftelik op enige wyse wees soos 

gemagtig deur die Wet, die Regulasies en die Beurs Reëls.  Alle kennisgewings sal 

verder vrygestel word deur die Nuusdiens op die voorwaarde dat, indien die 

aandele nie op die Beur genoteer is nie, alle bepaling van die AVO wat handel met 

kennisgewings deur die Nuusdiens nie langer van toepassing sal wees nie en 

sodanige kennisgewings sal in so geval slegs gepubliseer word ooreenkomstig die 

bepalings van die Wet en die Regulasies. 

24.2 Elke aandeelhouer van die Maatskappy – 

24.2.1 sal die Maatskappy skriftelik in kennis stel van ’n adres, welke adres sy 
geregistreerde adres sal wees vir die doeleindes van ontvangs van skriftelike 
kennisgewings vanaf die Maatskappy per pos en, indien hy nie sodanige 
adres verskaf het nie, sal dit geag word dat hy afstand gedoen het van sy reg 
om met sodanige kennisgewings bedien te word; en/of 

24.2.2 mag die Maatskappy skriftelik in kennis stel van ’n e-posadres, welke adres 
sy adres sal wees vir die doeleindes van ontvangs van kennisgewings deur 
middel van Elektroniese Kommunikasie, op welke stadium dit geag sal word 
dat hy sy toestemming verleen het om Elektroniese Kommunikasie, 
kennisgewings en ander dokumente van die Maatskappy by sy e-pos adres te 
ontvang, en die Maatskappy sal sy verpligting om enige kennisgewing of 
enige ander dokument te stuur na kom, deur –  
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24.2.2.1 sodanige kennisgewing of ander dokument op die Maatskappy se webwerf 
te publiseer; en 

24.2.2.2 hom per e-pos na daardie e-posadres toe te verwittig dat sodanige 
kennisgewing of dokument gepubliseer is, deur die webwerf se adres te 
spesifiseer waarop dit gepubliseer is, die plek op die webwerf waar 
toegang verkry kan word na sodanige kennisgewing, hoe toegang 
daartoe verkry kan word en, indien die kennisgewing met betrekking tot 
’n Algemene Vergadering is, moet dit die volgende bekendmaak – 

24.2.2.2.1 dat die kennisgewing verband hou met ’n kennisgewing van ’n 
Algemene Vergadering wat ooreenkomstig die Wet bedien word; 

24.2.2.2.2 die plek, datum en tyd van die Algemene Vergadering;  

24.2.2.2.3 of die Algemene Vergadering ’n algemene jaarvergadering of ’n 
ander Algemene Vergadering is;  

24.2.2.2.4 die sakelys of agenda vir die Algemene Vergadering; en 

24.2.2.2.5 sodanige ander inligting wat die Wet mag voorgeskryf. 

24.3 Enige wysiging aan of herroeping van ’n kennisgewing wat aan die Maatskappy 

gegee word kragtens klousule 24.2, sal slegs geldig wees indien dit op skrif gestel 

en deur die aandeelhouer onderteken is en met werklike ontvangs daarvan deur die 

Maatskappy. 

24.4 ’n Elektroniese Kommunikasie sal nie beskou word as ontvang deur die 

Maatskappy indien dit deur rekenaarvirus-beskermingsmaatreëls verwerp word nie. 

24.5 ’n Dokument word beskou as gestuur aan ’n aandeelhouer waar die Maatskappy en 

die aandeelhouer ooreengekom het dat die aandeelhouer toegang het tot 

dokumente op ’n webwerf en wanneer die aandeelhouer in kennis gestel is van die 

publikasie van die dokumente op ’n webwerf, die adres van daardie webwerf en die 

plek op die webwerf waar toegang tot die dokumente verkry kan word. 

24.6 ’n Dokument word beskou as gestuur aan ’n aandeelhouer indien dit minstens 

vyftien (15) sakedae vóór die datum van ’n Algemene Vergadering die dokumente 

deurentyd op ’n webwerf gepubliseer is, wat minstens vyftien (15) sakedae vóór die 
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Algemene Vergadering geplaas is en ten einde loop met die sluiting van die 

Algemene Vergadering en die kennisgewing van daardie publikasie op die webwerf 

minstens vyftien (15) sakedae vóór die datum van die Algemene Vergadering aan 

die aandeelhouer gestuur is. Die bepalings van hierdie klousule 24 sal van 

toepassing wees, mutatis mutandis, op enige ander tydperk wat in die Wet 

gespesifiseer word.  

24.7 Verrigtinge by ’n Algemene Vergadering sal nie ongeldig verklaar word wanneer 

dokumente nie vir die hele tydperk gepubliseer is soos in klousule 24.6 beoog nie, 

en dit onbillik sou wees om te verwag dat die Maatskappy die omstandighede wat 

die versuim om die dokumente deurentyd gepubliseer te hou, moes vermy. 

24.8 ’n Aandeelhouer mag kennis gee aan die Maatskappy van die aanstelling van ’n 

gevolmagtigde deur Elektroniese Kommunikasie, gestuur aan sodanige adres wat 

die Maatskappy vir daardie doel gespesifiseer het.  

24.9 Kennisgewing van algemene jaarvergaderings en ander Algemene Vergaderings 

sal gelewer word aan elke persoon wat geregtig is om by sodanige vergaderings te 

stem en wat die keuse gemaak het om sodanige dokumente te ontvang. 

24.10 Enige aandeelhouer wie se adres in die Sekuriteiteregister nie in die Republiek is 
nie, sal daarop geregtig wees om kennisgewings by sodanige adres te ontvang. 

24.11 In die geval van medehouers van Sekuriteite, tensy sodanige houers skriftelik 
andersins versoek en die Direksie instem, sal alle kennisgewings gegee word aan 
daardie aandeelhouer wie se naam eerste in die Sekuriteiteregister verskyn en ’n 
kennisgewing wat as sulks gegee is, sal geag word as voldoende kennisgewing 
aan al die medehouers. 

24.12 Enige kennisgewing wat op enige wyse gestuur is wat in Tabel CR3, aangeheg tot 
die Regulasies, of die Beurs Reëls (indien van toepassing) toegelaat word, sal as 
afgelewer beskou word soos vir daardie afleweringsmetode voorsiening gemaak 
word in sodanige Tabel of die Beurs Reëls, welke ook al van toepassing. 

24.13 Enige persoon wat deur die werking van die Wet, oordrag of op welke ander manier 
ook al, geregtig word op enige Sekuriteit, sal gebonde wees deur elke 
kennisgewing met betrekking tot daardie Sekuriteit wat geskied het aan die persoon 
van wie hy sy titel tot sodanige Sekuriteit verkry het, alvorens sy naam en adres in 
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die Sekuriteiteregister aangeteken is. 

24.14 Enige kennisgewing of dokument wat per pos gestuur is aan, of gelaat is by, die 
geregistreerde adres van enige aandeelhouer ingevolge hierdie AVO sal, ongeag of 
sodanige aandeelhouer reeds afgesterf het en of die Maatskappy kennis dra van sy 
afsterwe al dan nie, geag word as behoorlik bedien ten opsigte van enige 
Sekuriteite, hetsy dit sonder of saam met ander persone gehou word, totdat enige 
ander persoon geregistreer word in sy plek as die alleen- of medehouer van 
sodanige Sekuriteit, en sodanige bediening sal, vir alle doeleindes van hierdie AVO, 
geag word as voldoende bediening van sodanige kennisgewing of dokument aan 
sy erfgename, eksekuteurs of administrateurs en alle persone (indien enige) met 
wie hy ’n belang in enige sodanige Sekuriteite deel. 

25 AANDEELHOUERSBESLUITE 

25.1 ’n Gewone besluit sal aanvaar word by ’n Algemene Vergadering indien dit deur 
meer as vyftig persent (50%) van die stemregte wat uitgebring is oor die besluit, 
ondersteun word.  

25.2 ’n Spesiale besluit sal aanvaar word by ’n Algemene Vergadering indien dit deur ten 
minste ses-en-sestig persent (66%) van die stemregte wat uitgebring is oor die 
besluit, ondersteun word.  

25.3 ’n Spesiale besluit wat aanvaar word by ’n Algemene Vergadering, word vir die 
volgende aangeleenthede vereis –  

25.3.1 ’n wysiging van hierdie AVO soos bepaal in klousule 42; 

25.3.2 goedkeuring van die vrywillige likwidasie van die Maatskappy; 

25.3.3 goedkeuring van enige voorgestelde fundamentele transaksie tot die mate 
wat Deel A van Hoofstuk 5 van die Wet vereis, naamlik –  

25.3.3.1 ’n voorstel om alle of die meeste van die bates of die onderneming van 

’n Maatskappy van die hand te sit, soos beoog deur artikel 112 van die 

Wet; 

25.3.3.2 die amalgamasie of samesmelting van die Maatskappy met enige ander 

maatskappy, soos beoog deur artikel 113 van die Wet; 
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25.3.3.3 enige skema of reëling tussen die Maatskappy en houers van enige 

klas van sy Sekuriteite, soos beoog deur artikel 114 van die Wet; 

25.3.4 die aangaan of onderneming van enige van die volgende transaksies – 

25.3.4.1 die verkoop of oordrag van Senwes Aandele (of enige regte daaraan 

verbonde) in besit van die Maatskappy, tot die mate dat sodanige 

verkoop of oordrag tot gevolg sal hê dat die Maatskappy se stemregte 

as ’n houer van Senwes Aandele sal daal tot minder as vyf-en-dertig 

persent (35%) van al die stemregte wat uitgeoefen kan word ten opsigte 

van alle Senwes Aandele; 

25.3.4.2 die ontstaan van enige beswaring hoegenaamd van enige van die 

Senwes Aandele (of enige regte daaraan verbonde) in besit van die 

Maatskappy, tot die mate dat sodanige beswaring tot gevolg kan hê dat 

die Maatskappy se stemregte as ’n houer van Senwes Aandele kan 

daal tot minder as vyf-en-dertig persent (35%) van al die stemregte wat 

uitgeoefen kan word ten opsigte van alle Senwes Aandele; 

25.3.4.3 die uitoefening van die Maatskappy se stemregte met betrekking tot 

Senwes Aandele in besit van die Maatskappy ten gunste van enige 

transaksie wat deur Senwes aangegaan word ten opsigte van sy 

gemagtigde en/of uitgereikte aandelekapitaal, wat kan veroorsaak, 

onder die omstandighede waar die Maatskappy onwillig of nie by magte 

is om sy regte verbonde aan die Senwes Aandele in sy besit te volg nie, 

in die Maatskappy se stemregte as ’n houer van Senwes Aandele kan 

daal tot minder as vyf-en-dertig persent (35%) van al die stemregte wat 

uitgeoefen kan word ten opsigte van alle Senwes Aandele; of 

25.3.5 soos elders spesifiek in hierdie AVO bepaal is of deur die Wet vereis word. 

26 ANDER AANDEELHOUERSOPTREDE AS OP ALGEMENE VERGADERING 

26.1 Onderhewig aan klousule 26.4, kan ’n besluit waaroor by ’n Algemene Vergadering 

(behalwe ten opsigte van die verkiesing van direkteure) gestem kan word, ook – 
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26.1.1 deur die Direksie skriftelik voorgelê word aan die aandeelhouers wat daarop 

geregtig is om stemregte met betrekking tot die besluit uit te oefen; 

26.1.2 binne twintig (20) sakedae nadat die besluit aan hulle voorgelê is, skriftelik 

oor gestem word deur sodanige aandeelhouers wat daarop geregtig is om 

stemregte met betrekking tot die besluit uit te oefen. 

26.2 ’n Besluit soos beoog in klousule 26.1 – 

26.2.1 sal as aanvaar geag word indien dit gesteun word deur persone wat daarop 

geregtig is om voldoende stemregte uit te oefen vir dit om as ’n gewone of 

spesiale besluit, na gelang van die geval, by ’n behoorlik saamgestelde 

Algemene Vergadering aanvaar sou gewees het; en 

26.2.2 indien dit aanvaar is, sal dieselfde uitwerking hê asof dit deur stemming by ’n 

Algemene Vergadering goedgekeur is. 

26.3 Binne tien (10) sakedae nadat ’n besluit ingevolge hierdie klousule 26 aanvaar is, 

moet die Maatskappy aan elke aandeelhouer wat daarop geregtig was om te stem 

oor of toe te stem tot die besluit, ’n verklaring uitreik in die formaat wat van tyd tot 

tyd deur die Direksie bepaal word, waarin die uitslae van die stemming en die 

toestemmingsproses of verkiesing beskryf word. 

26.4 Die bepalings van hierdie klousule 26 sal nie van toepassing wees op enige 

Algemene Vergaderings wat saamgeroep word om te besluit oor die verkiesing van 

direkteure of oor enige algemene jaarvergadering van die Maatskappy nie. 

27 BEVOEGDHEDE VAN DIE DIREKSIE 

27.1 Die bestuur van die Maatskappy se besigheid en sake en die beheer van die 

Maatskappy berus by die Direksie, wat oor die gesag beskik om alle bevoegdhede uit 

te oefen en om enige van die Maatskappy se funksies sonder enige beperking te 

verrig, behalwe tot die mate waartoe die Wet of hierdie AVO anders bepaal. 

27.2 Die Direksie mag al sodanige bevoegdhede uitoefen of delegeer aan een of meer 

persone en mag al sodanige handelinge uitoefen of delegeer aan een of meer 
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persone om tot uitvoer te bring (insluitend die reg om te delegeer) soos deur die 

Maatskappy uitgeoefen mag word en wat nie ingevolge ’n uitdruklike bepaling van die 

Wet, hierdie AVO of die Beurs Reëls, indien van toepassing, uitgevoer hoef te word 

deur ’n Algemene Vergadering nie, met dien verstande dat die bestuur van die 

Maatskappy se besigheid en die beheer van die Maatskappy –  

27.2.1 nie onversoenbaar is nie met; en 

27.2.2 in ooreenstemming is met, 

alle besluite wat deur ’n Algemene Vergadering geneem is.  

27.3 Geen besluit van ’n Algemene Vergadering sal egter enige vorige handeling deur 

die Direksie of enige van sy afgevaardigdes ongeldig laat nie. 

28 SAMESTELLING VAN DIE DIREKSIE 

28.1 Die Direksie moet uit ten minste vier direkteure bestaan en die aandeelhouers sal 

geregtig wees, by wyse van ’n gewone besluit, om sodanige ander minimum aantal 

direkteure te bepaal soos van tyd tot tyd as gepas geag sal word. 

28.2 Die Maatskappy sal nie –  

28.2.1 enige direkteure hê wat aangestel of verwyder is deur ’n persoon wat genoem 

word in, of bepaal word ingevolge hierdie AVO nie; of  

28.2.2 enige ex officio direkteure aanstel nie; of  

28.2.3 enige alternatiewe direkteure aanstel nie. 

28.3 Indien die aantal direkteure val tot onder die voorgeskrewe minimum, mag die 

oorblywende direkteur(e) optree, maar indien en tot tyd en wyl die aantal direkteure 

minder is as die voorgeskrewe minimum, mag die oorblywende direkteure intussen 

voortgaan om sodanig op te tree, maar slegs om die volgende uit te voer – 

28.3.1 om die aantal direkteure te vermeerder tot die voorgeskrewe minimum; of 



 

39 

28.3.2 om ’n Algemene Vergadering vir daardie doel te belê en in gedagte te hou 

dat, indien daar geen direkteur is wat bevoeg of bereid is om dit te doen nie, 

enige aandeelhouer ’n Algemene Vergadering vir daardie doel mag belê. 

28.4 Die versuim van die Maatskappy om die minimum aantal direkteure te hê, beperk of 

ontken nie die gesag van die Direksie nie. 

28.5 Indien die Maatskappy te eniger tyd slegs een direkteur het, is sodanige direkteur 

by magte om namens die Maatskappy op te tree sonder kennisgewing of 

voldoening aan enige ander formaliteite en word sodanige magte nie beperk of 

ingekort deur hierdie AVO nie. 

29 VERKIESING VAN DIREKTEURE 

29.1 ’n Direkteur sal uit sy amp tree indien hy –  

29.1.1 deur ’n hof verbied is om ’n direkteur te wees, of deur ’n hof misdadig of op 

proef verklaar is kragtens artikel 162 van die Wet, of kragtens artikel 47 van 

die Wet op Beslote Korporasies, 1984 (Wet 69 van 1984);  

29.1.2 ’n ongerehabiliteerde insolvent is; 

29.1.3 ingevolge enige openbare regulasie belet word om ’n direkteur van die 

Maatskappy te wees;  

29.1.4 te eniger tyd binne die voorafgaande vyf jaar of sodanige langer tydperk soos 

van tyd tot tyd deur die hof bepaal word, uit ’n vertrouensamp verwyder is op 

grond van wangedrag wat oneerlikheid behels het; 

29.1.5 te eniger tyd binne die voorafgaande vyf (5) jaar of sodanige langer tydperk 

soos van tyd tot tyd deur die hof bepaal word, in die Republiek of elders 

skuldig bevind en gevangenskap opgelê is sonder die opsie van ’n boete, of 

met meer as die voorgeskrewe bedrag beboet is vir diefstal, bedrog, 

vervalsing, meineed of ’n oortreding –  

29.1.5.1 wat bedrog, wanvoorstelling of oneerlikheid behels het; of 
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29.1.5.2 in verband met die bevordering, oprigting of bestuur van ’n maatskappy, 
of in verband met die aanstelling van ’n direkteur in ’n maatskappy wat 

nie kwalifiseer om as ’n direkteur op te tree kragtens die Wet nie; of 

29.1.5.3 onder die Wet, die Wet op Insolvensie, 1936 (Wet 24 van 1936), die 
Wet op Beslote Korporasies, 1984 (Wet 69 van 1984), die Wet op 
Mededinging, 1998 (Wet 89 van 1998), die Wet op Finansiële 
Intelligensie, 2001 (Wet 38 van 2001), die Wet op Veiligheidsdienste, 2004 
(Wet 36 van 2004), of Hoofstuk 2 van die Wet op die Voorkoming en 

Bekamping van Korrupsie, 2004 (Wet 12 van 2004); of  

29.1.6 aan die Maatskappy kennis gee van sy bedanking as direkteur, met ingang 

van die datum van sodanige kennisgewing of vanaf ’n latere datum soos 

gespesifiseer in die kennisgewing; of 

29.1.7 vier (4) agtereenvolgende Direksiesvergaderings misloop sonder die Direksie 

se toestemming en die Direksie besluit om hom van sy amp te onthef; of  

29.1.8 ’n kennisgewing ontvang dat sy aanstelling as direkteur beëindig word, 

onderteken deur direkteure wat in totaal meer as vyftig persent (50%) van die 

Direksie verteenwoordig (tot die uitsluiting van daardie direkteur); of 

29.1.9 ’n kennisgewing ontvang dat sy aanstelling as direkteur beëindig word, 

onderteken deur aandeelhouers wat in totaal meer as vyftig persent (50%) 

van die totale stemme verteenwoordig wat op die tyd by wyse van ’n 

stemming by ’n Algemene Vergadering uitgebring kan word; of 

29.1.10 moet uittree soos bepaal in klousule 29.2. 

29.2 By elke algemene jaarvergadering van die Maatskappy, met ingang vanaf die 

eerste algemene jaarvergadering van die Maatskappy nadat hierdie AVO 

aangeneem is en onderhewig aan die bepalings ten opsigte van die diskwalifikasie 

van direkteure, sal die direkteure wat daardie posisie op die tyd vir ’n tydperk van 

drie jaar of langer beklee, uittree.  

29.3 Indien ’n persoon ter eniger tyd vóór die verstryking van sy termyn nie verder as 

direkteur optree nie om welke rede ook al, behalwe in die geval van uittrede soos 
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bepaal in klousule 29.2, insluitend maar nie beperk tot afsterwe, bedanking of 

diskwalifikasie om as direkteur op te tree nie, sal die termyn van die persoon wat 

verkies word om sodanige posisie te vul, beperk word tot die res van die termyn 

van die persoon wat hy vervang en die rotasie en die uittrede van die res van die 

direkteure sal nie daardeur geraak word nie en sal op dieselfde grondslag 

voortgaan asof sodanige vakature nie ontstaan het nie.  

29.4 Indien meer as twee persone te eniger tyd op dieselfde tyd hul direkteurskap inboet 

vóór die verstryking van hulle termyne as direkteure vir enige rede wat hierbo in 

klousule 29.3 uiteengesit is, sal die vakature wat gevul moet word en die gevolglike 

dienstydperk van elk bepaal word deur loting deur die verkose persone, tensy hulle 

onderling anders ooreenkom. 

29.5 ’n Uittredende direkteur sal herverkiesbaar wees en, indien hy weer verkies word, 

sal dit geag word dat hy nie sy amp verlaat het nie, op voorwaarde dat hy weer 

onderhewig sal wees aan uittrede ooreenkomstig klousule 29.2 asof sy aanstelling 

’n aanvang geneem het vanaf die datum van sodanige herverkiesing. 

29.6 Die verkiesing van direkteure sal soos volg verloop: 

29.6.1 Die Direksie gee, ten minste vyf-en-veertig (45) dae voor ’n algemene 

vergadering van die Maatskappy waartydens vakature op die Direksie gevul 

moet word, kennis aan die aandeelhouers waarin benoemings aangevra word 

vir die vakature op die Direksie wat gevul moet word. 

29.6.2 Die kennisgewing waarna verwys word in klousule 29.6.1 word gegee by 

wyse van publikasie in ’n dagkoerant met sirkulasie in die gebied waarin die 

meeste van die aandeelhouers woonagtig is. Die kennisgewing moet die 

volgende uiteensit – 

29.6.2.1 die aantal vakatures waarvoor benoemings ingewag word; 

29.6.2.2 die sluitingsdatum vir die indiening van benoemings; 

29.6.2.3 dat benoemings op die vorm gemaak moet word wat die Direksie op 

daardie stadium bepaal; 
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29.6.2.4 dat elke benoeming onderteken moet word deur die voorsteller (wat ’n 
aandeelhouer moet wees en nie die benoemde nie) en agt (8) 
sekondante (wat almal aandeelhouers moet wees) wat by magte is om 
die Algemene Vergadering waar die verkiesing sal plaasvind by te woon 

en daar te stem; en 

29.6.2.5 dat elke voorsteller en sekondant slegs soveel kandidate mag voorstel 

as wat daar vakatures is. 

29.6.3 Nadat die benoemings gesluit het –  

29.6.3.1 en die aantal benoemings wat ontvang is die aantal vakatures ewenaar, 
en op voorwaarde dat die benoemdes kwalifiseer om as direkteure te 
dien, sal die benoemdes geag word as direkteure van die Maatskappy 
aangestel te wees met inwerkingtreding vanaf die Algemene 

Vergadering waarna in klousule 29.6.1 verwys word; of 

29.6.3.2 indien die aantal benoemings wat ontvang is die aantal vakatures 
oorskry, sal die Direksie kennis gee van ’n buitengewone algemene 
vergadering vir die doel van die verkiesing van direkteure om die 
vakatures te vul by wyse van ’n aandeelhouersbesluit. Die 

kennisgewing moet die volgende insluit –  

29.6.3.2.1 die naam of name van die benoemde kandidate; 

29.6.3.2.2 die aantal vakatures wat gevul moet word; 

29.6.3.2.3 dat elke aandeelhouer geregtig is om te stem vir soveel kandidate 
as waarvoor daar vakatures is;  

29.6.3.2.4 dat, indien ’n aandeelhouer nie die algemene vergadering kan 
bywoon nie, hy enige gevolmagtigde mag aanstel om die 
algemene vergadering namens hom by te woon, toe te spreek en 
te stem, welke volmag in die formaat en onderhewig aan 
sodanige instruksies moet wees, soos vervat in die volmag wat by 
die kennisgewing aangeheg is. 

29.6.4 By die buitengewone algemene vergadering wat kragtens klousule 29.6.3.2 
belê is, sal die aandeelhouers die direkteure uit die kandidate wat kragtens 
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klousule 29.6.3.2.1 gelys is kies. Die aanstelling van die direkteure wat 
verkies is, sal van krag wees vanaf die Algemene Vergadering waarna in 
klousule 29.6.1 verwys word. 

29.6.5 Die direkteure wat kragtens hierdie klousule 29.6 verkies is, ooreenkomstig 
klousule 29.9, sal outomaties die Maatskappy se kandidate vir die 
ooreenstemmende direkteursposte by Senwes wees. 

29.7 Indien geen benoemings deur die Maatskappy ontvang word soos bepaal in 
klousule 29.6.2 nie, mag die Maatskappy by die vergadering waartydens sodanige 
direkteur gaan uittree, die posisie vul deur ’n persoon as direkteur te verkies, en 
indien die Maatskappy nie daarin slaag om ’n direkteur aan te stel nie, sal die 
uittredende direkteur (indien hy bereid sou wees om aan te bly as direkteur) geag 
word as herverkies te wees, tensy –  

29.7.1 daar spesifiek by sodanige vergadering besluit word om nie die posisie te vul 
nie; of 

29.7.2 ’n besluit vir die herverkiesing van sodanige direkteur voorgestel maar nie 
deur die vergadering goedgekeur word nie. 

29.8 Die gesag van die Direksie om ’n vakature op die Direksie op tydelike grondslag te 
vul, word nie beperk of ingekort deur hierdie AVO nie, met dien verstande dat die 
aandeelhouers sodanige aanstelling by die Maatskappy se volgende algemene 
jaarvergadering moet bevestig. 

29.9 Ondanks enige ander bepalings wat in hierdie AVO vervat is, sal die Direksie 
verplig wees om die stemregte en ander aandeelhouersregte verbonde aan die 
aandele wat die Maatskappy in Senwes hou, as sulks uit te oefen of om toe te sien 
dat die persone wat van tyd tot tyd as direkteure van die Maatskappy verkies word, 
ooreenkomstig Senwes se statute benoem word vir aanstelling as direkteure van 
Senwes en dat die Maatskappy stem vir die aanstelling van die benoemdes by 
Senwes se algemene vergadering waar die benoemdes staan vir verkiesing as 
direkteure van Senwes. 

30 DIREKSIEVERGADERINGS EN DIREKSIEBESLUITE  

30.1 Die direkteure mag ’n voorsitter en ondervoorsitter van die Direksie verkies en 

bepaal vir welke tydperk elk van die posisies gevul sal word. By enige 
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Direksievergadering sal die voorsitter van die Direksie, andersins die 

ondervoorsitter, of indien nóg die voorsitter nóg die ondervoorsitter teenwoordig of 

bereid is om as sulks op te tree, die mees senior direkteur wat teenwoordig en 

bereid is om al sulks op te tree, as voorsitter dien, in gebreke waarvan die 

direkteure teenwoordig by enige Direksievergadering een van hulle geledere sal 

kies om as voorsitter van die Direksievergadering op te tree.  

30.2 Die Direksie mag die formaat en tyd vir die kennisgewing van sy vergaderings 

bepaal, met dien verstande dat –  

30.2.1 geen vergadering van die Direksie sonder kennisgewing aan alle direkteure 

belê mag word nie; en  

30.2.2 sodanige kennisgewing ten minste sewe (7) dae vóór die vergadering sal 

geskied,  

tensy al die direkteure kennisgewing van die vergadering as voorwaarde laat vaar. 

30.3 Die voorsitter van die Direksie, of in sy afwesigheid, enige direkteur wat deur die 

Direksie gemagtig is, mag ’n vergadering van die Direksie te eniger tyd belê en 

moet sodanige vergadering belê indien ten minste twee (2) direkteure daarop 

aandring.  

30.4 Behalwe tot die mate waartoe die Wet andersins bepaal, mag ’n vergadering van 

die Direksie by wyse van Elektroniese Kommunikasie gehou word, of voorsiening 

maak vir een of meer direkteure om deel te neem aan ’n Direksievergadering deur 

Elektroniese Kommunikasie. 

30.5 Die Direksie mag voortgaan met ’n Direksievergadering ondanks ’n versuim van, of 

’n fout wat met, die kennisgewing van die Direksievergadering, met dien verstande 

dat al die direkteure van die Maatskappy –  

30.5.1 werklike ontvangs van die kennisgewing erken; 

30.5.2 teenwoordig is by die vergadering; of 

30.5.3 kennisgewing van die vergadering as voorwaarde laat vaar. 
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30.6 ’n Meerderheid van die direkteure moet teenwoordig wees by ’n Direksievergadering 

alvorens ’n stemming by ’n Direksiesvergadering aangevra mag word. 

30.7 Elke direkteur het een stem oor ’n aangeleentheid waaroor die Direksie by ’n 

Direksievergadering moet besluit. 

30.8 ’n Meerderheid van die stemme wat deur die direkteure uitgebring is oor ’n besluit is 

voldoende om die besluit wat by ’n Direksievergadering ter tafel gelê is, te aanvaar. 

30.9 Alternatiewelik mag ’n besluit waaroor gestem kon word by ’n vergadering van die 

Direksie by wyse van skriftelike toestemming deur ’n meerderheid van die 

direkteure, gegee in persoon, of by wyse van Elektroniese Kommunikasie aanvaar 

word, mits elke direkteur kennisgewing ontvang het van die aangeleentheid 

waaroor besluit moet word, en enige sodanige besluit wat onderteken is deur die 

meerderheid van die direkteure en by die notuleboek ingevoeg word, is net so 

geldig en van krag soos ’n besluit wat by ’n Direksievergadering aanvaar is. Enige 

sodanige besluit mag bestaan uit verskeie dokumente en sal geag word aanvaar te 

wees op die datum waarop dit deur die laaste direkteur wat dit onderteken het, 

onderteken is (tensy ’n verklaring tot die teendeel as deel van daardie besluit 

gemaak word). 

30.10 Behalwe in gevalle waar dit anders bepaal word, in die geval van ’n gelykop 
stemming, het die voorsitter nie ’n tweede of beslissende stem nie en die besluit 
waaroor gestem is, sal nie aanvaar word nie. 

31 OPENBAARMAKING VAN DIREKTEURSBELANGE 

31.1 Behalwe tot die mate wat vereis word om aan die bepalings van die Wet, die 
Regulasies en die Beurs Reëls te voldoen, is ’n direkteur nie verplig (tensy anders 
ooreengekom) om aan die Maatskappy verslag te doen van enige wins of voordeel 
wat voortspruit uit enige kontrak wat deur die Maatskappy aangegaan word en 
waarin hy ’n belang het nie, hetsy direk of indirek.  

31.2 ’n Direkteur wat, ooreenkomstig die Wet, sy belang (indien materieel) in die 

tersaaklike kontrak of voorgenome kontrak of reëling verklaar het – 

31.2.1 word ingereken vir die doeleinde van ’n kworum by ’n Direksievergadering 

waar hy teenwoordig is om oor enige saak te besluit; en 
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31.2.2 is nie geregtig om ten opsigte van enige saak te stem,  

wat verband hou met enige bestaande of voorgenome kontrak of reëling waarin hy 

’n belang het nie. 

32 DIREKTEURSVERGOEDING 

32.1 Die gesag van die Maatskappy om aan die direkteure vergoeding te betaal, 

ooreenkomstig ’n spesiale besluit wat binne die voorafgaande twee (2) jaar deur die 

aandeelhouers goedgekeur is, word nie deur hierdie AVO beperk of ingekort nie. 

32.2 Direkteure moet vergoed word vir alle reiskoste, onderhoudskoste en ander 

uitgawes wat hulle na behore mag aangaan tydens die uitvoer van hul pligte ten 

opsigte van die Maatskappy se besigheid en wat deur die Direksie gemagtig of 

goedgekeur is. 

33 KWALIFISERENDE AANDELE 

Geen direkteur sal onder verpligting staan om enige kwalifiserende aandele te hou nie. 

34 VRYWARING VAN DIREKTEURE 

34.1 Die Maatskappy mag – 

34.1.1 uitgawes aan ’n direkteur voorskiet, hetsy direk of indirek, om ’n direkteur te 

vrywaar met betrekking tot die verdediging van geregtelike stappe 

voortspruitend uit die direkteur se diens aan die Maatskappy of van enige 

vrywaring soos daar bepaal word in klousule 34.1.2; 

34.1.2 ’n direkteur vrywaar met betrekking tot enige verpligting, behalwe enige 

verlies, skade of kostes gely deur die Maatskappy weens ’n direkte of 

indirekte gevolg van die direkteur wat –  

34.1.2.1 gehandel het in die naam van die Maatskappy, enigiets namens die 

Maatskappy onderteken het of die Maatskappy na bewering sou 

verbind, of enige handeling deur of namens die Maatskappy geneem 
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het in weerwil daarvan dat die direkteur nie oor magte beskik het om dit 

te doen nie; 

34.1.2.2 ingestem het om die Maatskappy se besigheid voort te sit in weerwil 

daarvan dat dit hy geweet het dit roekeloos gedoen was, met growwe 

nalatigheid, met die doel om enige persoon te bedrieg of vir enige 

bedrieglike doel of om onder insolvente omstandighede handel te dryf; 

34.1.2.3 medepligtig was in ’n handeling of versuim deur die Maatskappy in 

weerwil daarvan dat die handeling of versuim berekend was om ’n 

krediteur, werknemer of aandeelhouer van die Maatskappy te bedrieg, 

of ’n ander bedrieglike doel gehad het; en/of 

34.1.3 versekering koop om die Maatskappy of ’n direkteur te beskerm teen enige 

aanspreeklikheid na verwys in klousule 34.1.1 en/of 34.1.2, 

en die bevoegdhede van die Maatskappy in hierdie opsig word nie beperk, ingekort 
of uitgebrei deur hierdie AVO nie. 

34.2 Die bepalings van klousule 34.1 sal mutatis mutandis van toepassing wees ten 

opsigte van enige vorige direkteur, voorgeskrewe beampte, bestuurder, 

maatskappysekretaris of lid van enige komitee van die Direksie, insluitend die 

ouditkomitee en enige plaasvervangerdirekteur. 

35 LEENBEVOEGDHEDE 

35.1 Die Direksie mag, onderhewig aan die ander bepalings van hierdie AVO, alle 
bevoegdhede van die Maatskappy uitoefen om geld te leen en die besigheid en 
eiendom of enige deel daarvan te beswaar deur ’n verband of andersins en, 
onderhewig aan die ander bepalings van hierdie AVO, om skuldbriewe, 
skuldbriefsekuriteite en ander sekuriteite uit te reik (met sodanige spesiale regte, 
indien enige, ten opsigte van die toekenning van aandele of sekuriteite, bywoning 
van en stemming tydens Algemene Vergaderings, die aanstelling van direkteure of 
andersins wat deur ’n Algemene Vergadering goedgekeur mag word), hetsy ineens 
of as sekuriteit vir enige skuld, las of verpligting van die Maatskappy of enige derde 
party. 
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35.2 Nieteenstaande die bepalings van klousule 35.1, is geen skuld aangegaan deur of 
sekuriteit gegee strydig die bepalings in klousule 35.1 ongeldig of onafdwingbaar 
nie, tensy daar toe skuld aangaan of die sekuriteit gegee is, uitdruklik kennis aan 
die krediteur of die ontvanger van die sekuriteit gegee is dat die bepalings van 
klousule 35.1 oortree was of oortree word. 

36 DIREKSIEKOMITEES 

36.1 Die Direksie mag enige aantal komitees van direkteure aanstel en aan enige 
sodanige komitee enige van die gesag van die Direksie delegeer, en in enige 
sodanige komitee, persone insluit wat nie direkteure is nie, mits daardie persoon 
nie onverkiesbaar of gediskwalifiseer is om ’n direkteur te wees ingevolge hierdie 
AVO of die Wet nie, met dien verstande dat geen sodanige persoon ’n stemreg het 
oor ’n aangeleentheid waaroor die komitee ’n besluit moet neem nie. 

36.2 Enige komitee wat deur die Direksie aangestel is, sal geregtig wees om oorleg te 
pleeg met of advies te ontvang van enige persoon en het die volle gesag van die 
Direksie met betrekking tot ’n aangeleentheid wat na daardie komitee verwys is.  

36.3 By elke algemene jaarvergadering van die Maatskappy, moet dit ’n ouditkomitee 
verkies bestaande uit en waarvan die samestelling, magte en funksies soos volg sal 
wees: 

36.3.1 Die ouditkomitee sal uit ten minste drie lede bestaan. Elke lid van die 
ouditkomitee moet –  

36.3.1.1 ’n direkteur van die Maatskappy wees wat voldoen aan enige spesifieke 
kwalifikasievereistes wat kragtens klousule 36.3.1.3 voorgeskryf word; 

36.3.1.2 nie –  

36.3.1.2.1 betrokke wees by die daaglikse bestuur van die Maatskappy se 
besigheid of as sulks betrokke gewees het op enige tydstip 
gedurende die vorige finansiële jaar nie; 

36.3.1.2.2 ’n voorgeskrewe beampte of voltydse werknemer van die 
Maatskappy of ’n ander verwante of onderling verwante 
maatskappy wees nie, of op enige tydstip gedurende die vorige drie 
finansiële jare so ’n beampte of werknemer gewees het nie;  
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36.3.1.2.3 ’n wesenlike verskaffer of kliënt van die Maatskappy wees sodat 
’n redelike en ingeligte derde party in die omstandighede tot die 
slotsom sou kom dat die integriteit, onpartydigheid of objektiwiteit 
van daardie direkteur deur daardie verhouding onder verdenking 
is nie; of 

36.3.1.2.4 verwant wees aan enige persoon wat binne enige van die kriteria 
wat in klousule 36.3.1.2 uiteengesit word, val nie; 

36.3.1.3 voldoen aan die minimum kwalifikasievereistes vir lede van ’n 
ouditkomitee soos die Minister van Handel en Nywerheid van tyd tot tyd 
kragtens die Wet mag voorskryf. 

36.3.2 Die Direksie moet binne veertig (40) sakedae nadat ’n vakature ontstaan het, 
’n persoon aanstel om enige vakature op die ouditkomitee te vul. 

36.3.3 Dit is die plig van die Maatskappy se ouditkomitee om – 

36.3.3.1 ’n geregistreerde ouditeur te benoem vir aanstelling as ouditeur van die 

Maatskappy, wat volgens die ouditkomitee se mening onafhanklik van 

die Maatskappy staan; 

36.3.3.2 te bepaal wat die gelde sal wees wat aan die ouditeur betaal moet word 

en wat die ouditeur se aanstellingsvoorwaardes sal wees; 

36.3.3.3 toe te sien dat die aanstelling van die ouditeur voldoen aan die 

bepalings van hierdie Wet en enige ander wetgewing met betrekking tot 

die aanstelling van ouditeure; 

36.3.3.4 die aard en omvang van enige nie-ouditdienste te bepaal wat die 

ouditeur aan die Maatskappy mag lewer, of wat die ouditeur nie aan die 

Maatskappy of ’n verwante maatskappy moet lewer nie; 

36.3.3.5 enige voorgestelde reëling met die ouditeur vir die verskaffing van nie-

ouditdienste aan die Maatskappy vooraf goed te keur; 

36.3.3.6 ’n verslag op te stel wat by die finansiële jaarstate vir daardie finansiële 

jaar ingesluit moet word wat – 
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36.3.3.6.1 beskryf hoe die ouditkomitee sy funksies verrig het; 

36.3.3.6.2 verklaar of die ouditkomitee tevrede is dat die ouditeur 

onafhanklik van die Maatskappy gestaan het; en 

36.3.3.6.3 op enige wyse wat die komitee as geskik ag, kommentaar lewer 

oor die finansiële state, die rekeningkundige praktyke en interne 

finansiële beheer van die Maatskappy; 

36.3.3.7 enige knelpunte of klagtes, hetsy van binne of buite die Maatskappy, of 

uit eie beweging, te ontvang en na behore te hanteer in verband met – 

36.3.3.7.1 die rekeningkundige praktyke en interne oudit van die 

Maatskappy; 

36.3.3.7.2 die inhoud of oudit van die Maatskappy se finansiële state; 

36.3.3.7.3 die interne finansiële kontroles van die Maatskappy; of 

36.3.3.7.4 enige verwante aangeleentheid; 

36.3.3.8 voorleggings aan die Direksie te rig oor enige aangeleentheid rakende 

die Maatskappy se rekeningkundige beleide, finansiële beheer, rekords 

en verslagdoening; en 

36.3.3.9 ander funksies te verrig wat die Direksie mag bepaal, insluitend die 

ontwikkeling en implementering van ’n beleid en plan vir ’n 

stelselmatige, gedissiplineerde benadering om die doeltreffendheid van 

risikobestuur, kontrole en bestuurprosesse binne die Maatskappy te 

evalueer en te verbeter. 

36.3.4 Wanneer oorweeg word of ’n geregistreerde ouditeur onafhanklik van die 

Maatskappy staan, moet die ouditkomitee –  

36.3.4.1 vasstel dat die ouditeur nie enige regstreekse of onregstreekse 

vergoeding of ander voordeel uit die Maatskappy ontvang behalwe – 
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36.3.4.1.1 as ouditeur; of 

36.3.4.1.2 vir die lewering van ander dienste aan die Maatskappy, tot die 

mate wat ingevolge klousule 36.3.3.4 bepaal word nie; 

36.3.4.2 oorweeg of die ouditeur se onafhanklikheid moontlik bevooroordeeld 

kon wees –  

36.3.4.2.1 weens enige vorige aanstelling as ouditeur; of 

36.3.4.2.2 met inagneming van die omvang van enige konsultasie-, advies- 

of ander werk wat die ouditeur vir die Maatskappy onderneem het; 

en 

36.3.4.3 oorweging skenk aan die voldoening aan ander maatstawwe ten 

opsigte van onafhanklikheid of belangebotsing, soos voorgeskryf deur 

die Onafhanklike Reguleringsraad vir Ouditeure wat tot stand gebring is 

deur die Wet op Ouditberoepe, 2005 (Wet 26 van 2005), ten opsigte 

van die Maatskappy, en indien die Maatskappy ’n lid van ’n 

maatskappyegroep is, enige ander maatskappy binne daardie groep. 

36.3.5 Niks in hierdie klousule 36 verhinder die Maatskappy om ’n ouditeur buiten 

die een wat deur die ouditkomitee benoem is, by die algemene 

jaarvergadering aan te stel nie, maar indien sodanige ouditeur wel aangestel 

word, is die aanstelling slegs geldig indien die ouditkomitee tevrede is dat die 

voorgestelde ouditeur onafhanklik van die Maatskappy staan. 

36.3.6 Nóg die aanstelling nóg die pligte van ’n ouditkomitee verminder die funksies 

en pligte van die Direksie, behalwe ten opsigte van die aanstelling, gelde en 

aanstellingsvoorwaardes van die ouditeur. 

36.3.7 Die Maatskappy moet alle uitgawes betaal wat redelikerwys deur die 

ouditkomitee aangegaan word, insluitend, indien die ouditkomitee dit gepas 

ag, die gelde van enige konsultant of spesialis wat deur die ouditkomitee 

aangestel word om bystand te verleen met die uitvoering van sy funksies. 
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36.4 Indien en vir so lank soos wat dit nodig mag wees kragtens die Wet of die 

Regulasies, moet die Direksie ’n maatskaplike- en etiekkomitee aanstel wat oor die 

bevoegdhede en funksies ingevolge die Wet beskik. 

37 MAATSKAPPYREËLS 

Die Direksie is nie by magte om enige reëls te maak ten opsigte van die bestuur van die 

Maatskappy rakende aangeleenthede wat nie in die Wet of in hierdie AVO aangespreek 

word nie en die Direksie se bevoegdheid om sodanige reëls te maak word hiermee 

uitgesluit. 

38 MAATSKAPPYSEKRETARIS 

38.1 Die Maatskappy moet ’n maatskappysekretaris aanstel. 

38.2 Die maatskappysekretaris moet oor die nodige kundigheid en ervaring ten opsigte 

van tersaaklike wette beskik en ’n permanente inwoner van die Republiek wees. 

38.3 Die Direksie moet ’n vakature in die amp van maatskappysekretaris vul binne tagtig 

(80) sakedae nadat dit ontstaan het, deur ’n persoon aan te stel wat volgens die 

Direkteure se mening oor die nodige kennis en ervaring beskik. 

39 TAKREGISTER 

Die Maatskappy sal geregtig wees om ’n taksekuriteiteregister in enige plek in die 

buiteland te laat hou en die Direksie mag enige bepalings ten opsigte van sodanige 

taksekuriteiteregister na goeddunke maak. 

40 KWALIFIKASIEVEREISTES VIR AANDEELHOUERS 

40.1 Ondanks enige van die ander bepalings van hierdie AVO mag Sekuriteite slegs 

oorgedra word aan ’n oordragontvanger wat in elke opsig en op die datum van 

sodanige oordrag ’n kwalifiserende persoon is soos bepaal deur klousule 40.2 

hieronder (“kwalifiserende persoon”), met dien verstande dat die Direksie of ’n 

subkomitee van die Direksie aan wie die Direksie die gesag gedelegeer het, in sy 

eie en uitsluitlike diskresie na aanleiding van die skriftelike versoek van die 
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voorgenome oordraggewer, sal bepaal of ’n persoon ’n kwalifiserende persoon is 

en, indien ’n persoon nie ’n kwalifiserende persoon is nie, enige spesifieke oordrag 

mag goedkeur aan ’n persoon wat nie ’n kwalifiserende persoon is nie. Alle 

oordragte of uitreiking van aandele moet onder alle omstandighede aanvaar word 

deur die oordragontvanger as prinsipaal en tot sy eie voordeel.  

40.2 Vir die doeleindes van klousule 40.1 hierbo, beteken “kwalifiserende persoon” ’n 

persoon wat, op die datum van die oordrag of die datum van die betrokke skriftelike 

versoek soos beoog in klousule 40.1 – 

40.2.1 bona fide boerdery as hoofberoep en belangrikste sake-aktiwiteit beoefen; of 

40.2.2 in die geval van ’n maatskappy, ’n beslote korporasie of ’n ander liggaam van 

persone, effektief regstreeks en onregstreeks beheer word deur ’n persoon of 

persone wat voldoen aan die vereiste soos uiteengesit in klousule 40.2.1; of 

40.2.3 in die geval van ’n trust, die hoof bedryf van die trust voldoen aan die 

vereistes soos uiteengesit in klousule 40.2.1 of deur trustees gehou word vir 

die voordeel van ’n persoon of persone wat op daardie datum, in 

familieverband of andersins, in hoofsaak voldoen aan die vereiste soos 

uiteengesit in klousule 40.2.1; of 

40.2.4 ’n erfgenaam is van aandele in die Maatskappy vanaf ’n aandeelhouer; of 

40.2.5 ’n oordragontvanger word van Sekuriteite wat gehou word deur ’n persoon 

wat voldoen aan die vereiste soos uiteengesit in klousule 40.2.1 as ’n direkte 

gevolg van die herstrukturering van sodanige persoon se boerdery of 

sodanige persoon se boedel met die oog op boedelbeplanning, of 

40.2.6 ’n oordragontvanger word van sekuriteite in sy hoedanigheid as ’n 

begunstigde van ’n trust wat sodanige sekuriteit hou tot die voordeel van 

sodanige oordragontvanger; of 

40.2.7 ’n filiaal van die Maatskappy is. 
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40.3 Ondanks die bepalings van klousule 40.2, maar onderhewig aan die vereistes van 

die Wet en die Beurs Reëls, is die Direksie gemagtig om, maar nie verplig nie, in 

omstandighede waar die Direksie bepaal dat dit in die beste strategiese belang van 

die Maatskappy is, – 

40.3.1 Sekuriteite uit te reik en toe te ken aan direkteure van die Maatskappy wat nie 

kwalifiserende persone is nie of wat direkteure van Senwes is, as deel van ’n 

algemene uitreiking van Sekuriteite deur die Maatskappy aan sy 

aandeelhouers; of 

40.3.2 die oordrag van Sekuriteite deur ’n bestaande aandeelhouer aan direkteure 
van die Maatskappy wat nie kwalifiserende persone is nie, of aan direkteure 
van Senwes, toe te laat, 

op terme en voorwaardes na goeddunke van die Direksie, en in elke geval, 
onderhewig daaraan dat alle regte verbonde aan sodanige Sekuriteite sal vestig by 
sodanige persoon as prinsipaal en tot sy eie voordeel, en verder onderhewig aan 
die bepalings van klousule 40.4 hieronder. 

40.4 ’n Persoon wat die houer van Sekuriteite word ingevolge klousule 40.3, sowel as sy 
regsopvolgers, sal nie by magte wees om sodanige Sekuriteite of enige regte 
daaraan verbonde, oor te dra alvorens hy nie eers sodanige Sekuriteite of regte 
aan die Maatskappy (of sy benoemde/s) aangebied het om na die Maatskappy se 
goeddunke, onderhewig aan die verkryging van die nodige regulatoriese en 
aandeelhouergoedkeuring (indien enige), aanvaar of verwerp te word nie. Indien 
die Maatskappy sodanige aanbod nie ooreenkomstig sy voorwaardes aanvaar nie, 
mag die betrokke Sekuriteite en/of regte slegs oorgedra word aan ’n kwalifiserende 
persoon. Die bogenoemde aanbod moet – 

40.4.1 skriftelik aan die Maatskappy se maatskappysekretaris gerig word by die 
Maatskappy se geregistreerde adres en moet die besonderhede van die 
voorgestelde bepalings en voorwaardes van die aanbod uiteensit; 

40.4.2 oop wees vir aanvaarding deur die Maatskappy (en/of die benoemde/s) 
ooreenkomstig die bepalings vir ’n tydperk van vyftien (15) sakedae vanaf 
ontvangs daarvan deur die maatskappysekretaris; en  

40.4.3 bepaal dat, sou die aanbod nie aanvaar word ooreenkomstig die bepalings 
nie, die aanbod sal verval en die betrokke Sekuriteite dan slegs oorgedra 
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mag word aan ’n kwalifiserende persoon op dieselfde bepalings en 
voorwaardes soos uiteengesit in die aanbod. 

41 GEEN RETENSIEREG EN VOORAFBESTAANDE SEKURITEIT TEN GUNSTE VAN 
SENWES  

41.1 Onderhewig aan klousule 41.2 word aangeteken, ten einde enige twyfel uit die weg 

te ruim, dat opbetaalde Sekuriteite nie onderhewig sal wees aan retensiereg ten 

gunste van die Maatskappy nie en dat dit vrylik oordraagbaar sal wees. 

41.2 Die Sekuriteite, tesame met alle regte daaraan verbonde, insluitend die reg op 

dividende, en aandeelsertifikate wat oorspronklik deur die Maatskappy aan sy 

eerste aandeelhouers uitgereik was wat sodanige aandele ontvang het 

ooreenkomstig ’n reëlingskema wat tydens 1997 ten opsigte van Senwes 

geïmplementeer was (waarna in hierdie klousule verwys word as die 

“Aandeelhouers”), was gesedeer en verpand aan Senwes as voortgesette 

sekuriteitsdekking (ondanks enige skommeling in of delging van die gesekureerde 

skuld) vir die nakoming van alle bestaande en toekomstige skuldverpligtinge van 

daardie Aandeelhouers aan Senwes en, ingevolge hierdie AVO, so gesedeer en 

verpand sal bly, welke sessie en pand deur Senwes aanvaar is. 

41.3 Indien ’n Aandeelhouer se skuldposisie teenoor Senwes dit op enige tydstip 

ingevolge die heersende kredietnorme van Senwes regverdig, soos vasgestel deur 

die Direksie van Senwes, wat skriftelik deur hulle aan die Maatskappy meegedeel 

is, mag die Maatskappy ’n Aandeelhouer onthef van sodanige sekuriteit ten opsigte 

van die toepaslike Aandele en die betrokke aandeelsertifikate aan sodanige 

Aandeelhouer oorhandig op sy skriftelike versoek, of dit per geregistreerde pos aan 

hom te stuur op die risiko van sodanige Aandeelhouer.  

41.4 Waar Senwes nie uit eie beweging gedeeltes van ’n Aandeelhouer se aandele 
vrystel soos na verwys word in klousule 41.2 nie en die betrokke Aandeelhouer ’n 
gedeelte van sy aandele vrygestel wil hê, moet sodanige Aandeelhouer sy betrokke 
kredietbestuurder by Senwes nader ten einde reëlings te tref vir alternatiewe 
sekuriteit vir sy bestaande en toekomstige skuld teenoor Senwes, welke sekuriteit vir 
Senwes aanvaarbaar moet wees, waarna die Maatskappy, indien van toepassing, op 
die skriftelike instruksie van Senwes die toepaslike aandeelsertifikate aan die 
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Aandeelhouer sal oorhandig, of dit per geregistreerde aan hom pos op die risiko van 
die Aandeelhouer.  

41.5 Elke Aandeelhouer waarvan die aandele onderhewig is aan die sekuriteit waarna in 
klousule 41.2 verwys word, sal geag word as dat hy enige direkteur (wie se aanstelling 
of bevoegdheid nie bewys hoef te word nie) onherroeplik en in rem suam gemagtig het 
om alle regshandelinge namens die Aandeelhouer te verrig tydens die realisasie van 
die sekuriteit vir die oordrag van die Aandele en om dit andersins tot uitvoer te bring.  

41.6 Die bepalings van hierdie klousule 41 stel ’n stipulatio alteri ten gunste van Senwes 
daar, welke voordeel deur Senwes aanvaar is op die datum waarop hierdie AVO 
aanvaar word. 

42 WYSIGING VAN AVO 

42.1 Onderhewig aan die Wet, die Regulasies en die Beurs Reëls mag hierdie AVO 

onder die volgende omstandighede verander of gewysig word – 

42.1.1 ter voldoening aan ’n hofbevel op die wyse wat beoog word in klousule 42.2; 

42.1.2 deur die Direksie ten einde –  

42.1.2.1 die aantal gemagtigde aandele van enige klas aandeel te vermeerder of 

te verminder;  

42.1.2.2 enige geklassifiseerde aandele wat gemagtig maar nog nie uitgereik is 

nie, te herklassifiseer; 

42.1.2.3 enige ongeklassifiseerde aandele wat deur hierdie AVO gemagtig maar 

nog nie uitgereik is nie, te klassifiseer; 

42.1.2.4 die voorkeure, regte, beperkings of ander bepalings van aandele in ’n 

klas soos beoog in klousule 6.2, te bepaal; 

42.1.3 te eniger ander tyd, indien ’n spesiale besluit geneem word om dit te wysig –  

42.1.3.1 voorgestel is deur – 
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42.1.3.1.1 die Direksie; of 

42.1.3.1.2 aandeelhouers wat geregtig is om ten minste tien persent (10%) 

van die stemregte uit te oefen wat uitgeoefen mag word oor 

sodanige besluit, 

en aanvaar is by ’n aandeelhouersvergadering, of ooreenkomstig 

klousule 26. 

42.2 ’n Wysiging van hierdie AVO wat deur enige hofbevel vereis word –  

42.2.1 moet deur ’n besluit van die Direksie deurgevoer word; en  

42.2.2 verg nie ’n spesiale besluit soos beoog in klousule 42.1.3 nie. 

42.3 Onderhewig aan klousules 42.1 en 42.4, moet enige wysiging van hierdie AVO 

goedgekeur word deur ’n spesiale besluit van die gewone aandeelhouers soos 

bepaal in klousule 42.1.3. ’n Wysiging, om enige twyfel uit die weg te ruim, sal 

onder andere insluit die – 

42.3.1 skepping van enige klas aandele; 

42.3.2 verandering van enige voorkeure, regte, beperkings en ander aandeelterme 

verbonde aan enige klas aandele; 

42.3.3 omskakeling van een klas aandele na een of meer ander klasse; 

42.3.4 vermeerdering van die aantal Sekuriteite; 

42.3.5 konsolidasie van Sekuriteite; 

42.3.6 onderverdeling van Sekuriteite; 

42.3.7 verandering van die naam van die Maatskappy; of  

42.3.8 omskakeling van aandele met pariwaarde na aandele met geen pariwaarde. 
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42.4 Die Direksie, of ’n individu wat deur die Direksie gemagtig is, mag die AVO op 

enige nodige wyse wysig ten einde ’n ooglopende fout ten opsigte van spelling, 

punktuasie, verwysing, taalgebruik of soortgelyke opsigtelike defek in die dokument 

reg te stel – 

42.4.1 ’n kennisgewing van die wysiging te publiseer ooreenkomstig die bepalings 

van klousule 24; en 

42.4.2 ’n kennisgewing van die wysiging in te dien soos deur die Wet vereis. 



 

59 

Aanvaarding van AVO 

Hierdie AVO was aanvaar deur ’n spesiale besluit by ’n aandeelhouersvergadering gehou op 

____________________ of deur aandeelhouers se optrede anders as by ’n vergadering 

ooreenkomstig artikel 60. 

 

_________________________________ 

Gesertifiseer ’n ware afskrif van die aanvaarde AVO te wees. 

Direkteur: 

Naam:  

 


