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SENWES BEPERK - ZXSW 
ISIN NOMMER: ZAEZ00000018 
(Geïnkorporeer in die Republiek van Suid Afrika) 
(Registrasienommer 1997/005336/06) 
(gesamentlik hierin verwys as die "Senwes 
Groep") 

 
 

KLK LANDBOU BEPERK 
(Geïnkorporeer in die Republiek van Suid Afrika) 
(Registrasienommer 1997/015589/06) 
("KLK") 

SENWESBEL BEPERK - ZXSWB  
ISIN NOMMER: ZAEZ00000026 
(Geïnkorporeer in die Republiek van Suid Afrika) 
(Registrasienommer: 1996/017629/06) 
 

 

 
 

 
 

 

UITKOMS VAN DIE ALGEMENE AANBOD AAN KLK AANDEELHOUERS 
  
 

 

Die Senwes Groep en die KLK Onafhanklike Raad verwys die Senwes Groep aandeelhouers en die KLK 
Aandeelhouers onderskeidelik na die aankondigings van 11 Maart 2019 en 30 April 2019 rakende die 
Aanbod van die Senwes Groep aan KLK Aandeelhouers (“die Aanbod’) en bevestig hiermee dat die 
Aanbod op 16 Mei 2019 om 12:00 gesluit het (onderhewig aan die bepalings van regulasie 105(5)(b) van 
die Maatskappyregulasies, 2011( “die Regulasies”), soos na hieronder verwys). 
 
Ingevolge die bepalings van die Aanbod, het die Mededingingstribunaal goedkeuring verleen vir die 
transaksie. 
 

Dit word bevestig dat die Oorname Reguleringspaneel ŉ nakomingsertifikaat uitgereik het ingevolge die 
bepalings van artikels 119(4)(b)  en 121(b)(i) van die Maatskappywet, 2008.  Dit voltooi die laaste 
opskortende voorwaarde vir die Aanbod en die Aanbod het gevolglik onvoorwaardelik geword in alle opsigte 
en kan voortgaan om geïmplementeer te word. Na implementering sal die Senwes Groep die beherende 
aandeelhouer in KLK wees. 
 
 

Die gewysigde tydslyn vir die implementering van die Aanbod is soos volg: 
 

 2019 

Betaling van die Kontant koopprys en die uitreiking van 
Vergoedingsaandele 

Binne 6 (ses) besigheidsdae na hierdie 
aankondiging 

 
 

Soos vereis deur regulasie 105(5)(b) van die Regulasies, word KLK aandeelhouers in kennis gestel dat die 
Aanbod oop sal bly vir ŉ verdere 10 (tien) besigheidsae na die datum van hierdie aankondiging. Daardie 
KLK aandeelhouers wat die Aanbod aanvaar gedurende hierdie addisionele statutêre periode sal die 
koopprys vir hulle aandele soos vereis deur regulasie 102(12)(b) ontvang binne 6 (ses) besigheidsdae na 
hul aanvaarding deur die Senwes groep ontvang is. 
 
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 
UPINGTON 
20 MEI 2019 
 

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 

 


