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OPDATERING RAKENDE DIE POS VAN DIE GESAMENTLIKE OMSENDBRIEF AAN DIE 
KLK AANDEELHOUERS 

 
 
 

Aandeelhouers van KLK ("KLK Aandeelhouers") word verwys na die aankondiging van KLK op 18 Desember 2018 
rakende die vaste voorneme van die Senwes Groep om ŉ aanbod aan die KLK Aandeelhouers te maak, soos beskryf 
in daardie aankondiging ("Senwes Aanbod"). 
 

Aangesien die aanstelling van ŉ onafhanklike deskundige wat, as voldoende onafhanklik beskou kan word deur die 
Oornamereguleringspaneel (“die Paneel”), naamlik Mazars Korporatiewe Finansies (Edms) Bpk. wat  die Senwes 
Aanbod moet beoordeel asook die voorbereiding en finalisering van die Senwes Groep se geregistreerde 
prospektusse langer geneem het as wat  aanvanklik voorsien was, was die Senwes Groep verplig om by die Paneel 
aansoek te doen vir die verlenging van die voorgeskrewe tydslyne wat normaalweg toepassing vind in die geval van 
ŉ aanbod omsendbrief, of ŉ gesamentlike aanbod omsendbrief en die KLK Onafhanklike Raad se omsendbrief aan 
KLK aandeelhouers, soos bepaal in regulasie 102 van die Maatskappye Regulasies, 2011. 
 
KLK aandeelhouers word dus hiermee in kennis gestel dat die Paneel op grond van die geldige redes uitgewys, 
uitstel verleen het vir die pos van die Gesamentlike Omsendbrief aan die KLK Aandeelhouers tot Vrydag, 29 Maart 
2019.  Die Omsendbrief sal in die formaat van ŉ gesamentlike  omsendbrief wees en beide die Senwes Groep en 
KLK ("Gesamentlike Omsendbrief") en die toepaslike partye is in proses om die Aanbod so spoedig moontlik te 
finaliseer. 
 
Gevolglik kan die KLK Aandeelhouers verwag dat die Gesamentlike Omsendbrief aan hulle gepos sal word voor 
Vrydag, 29 Maart 2019. Die Gesamentlike Omsendbrief sal ook die opgedateerde tydtafel rakende die Senwes 
Aanbod en die implementering daarvan uiteensit.  
 
KLK Aandeelhouers word vervolgens aangeraai  om omsigtig handel te dryf in die maatskappy  se aandele totdat ŉ 
verdere aankondiging in die verband gemaak word. 
 
 

In opdrag van die onderskeie direksies van die Senwes Groep en die Onafhanklike Raad van  KLK. 

 

 
 

 
 

JPN Stander (Mnr) 

VOORSITTER VAN DIE KLK ONAFHANKLIKE RAAD 
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EM Joynt (Mev) 
Tel no. (018) 464 7104 
MAATSKAPPYSEKRETARIS 
AANGESTELDE ADVISEUR VAN DIE SENWES 
GROEP 
KLERKSDORP 
Vir aandele verhandeling in die Senwes Groep verwys na 
ZARX, die gelisensieerde beurs waarop die groep genoteer 
is: www.zarx.co.za 

 

http://www.zarx.co.za/

