
 
 

 

KLK LANDBOU BEPERK 
(Ingelyf in die Republiek van Suid-Afrika) 

(Registrasienommer:  1997/015589/06) 
("KLK" of "die Maatskappy") 

 

 
AANKONDIGING VAN VASTE VOORNEME DEUR SUBTROPICO LIMITED OM 'N AANBOD 
TE MAAK OM AL DIE OORBLYWENDE UITGEREIKTE AANDELE VAN DIE MAATSKAPPY 

OP TE KOOP  
 

1 Inleiding 

1.1 Aandeelhouers van die Maatskappy word in kennisgestel dat die raad van direkteure van die 
Maatskappy 'n vaste voorneme ontvang het van Subtropico Beperk, registrasienommer 
1993/000220/06 ("Aanbieder"), om 'n aanbod te maak (die "Aanbod") om die oorblywende 
uitgereikte aandele in die Maatskappy, wat nie reeds deur die Aanbieder gehou word nie, 
("Aanbod Aandele") te bekom in terme van regulasie 101 van die Maatskappy Regulasies, 
2011 ("Regulasies").   

1.2 Die Maatskappy was in kennisgestel deur die Aanbieder dat daar nie persone is wat 
gesamentlik met die Aanbieder optree nie, maar die Aanbieder het ook bevestig dat African 
Rainbow Capital Proprietary Limited, registrasie nommer 2015/000394/07 ("ARC"), en die 
Aanbieder 'n befondsingsooreenkoms aangegaan het om die Aanbieder in 'n posisie te plaas 
om die riglyne van die Regulasies na te kom vir doeleinde om die Aanbod te maak.  Die 
Maatskappy is daarom van die mening dat die moontlikheid bestaan dat die Aanbieder en 
ARC gesamentlik optree (soos hierdie term gedefinieerd is in die Maatskappyewet, Nr 71 van 
2008 (soos gewysig) ("Maatskappyewet")).  Die Maatskappy sal verdere navraag doen in die 
opsig en tot die mate daar addisionele inligting aan die lig kom, en die 
Oornamereguleringspaneel ("Paneel") dit so vereis, sal die Maatskappy die inligting verskaf 
aan sy aandeelhouers deur middel van 'n verdere, en opgedateerde kennisgewing. 

1.3 Aandeelhouers van die Maatskappy word derhalwe ingelig dat die Maatskappy se 
onafhanklike raad die publikasie van hierdie aankondiging goedgekeur het onderworpe aan 
die oorhandiging van verdere inligting deur die Aanbieder aangaande die Aanbieder se reëling 
met ARC in terme van die bogenoemde befondsingsooreenkoms sodat die raad van 
direkteure van die Maatskappy hierdie verdere bewyse sal ontvang, in terme van regulasie 
99(4) van die Regulasies, aangaande die vermoë van die Aanbieder om die Aanbod ten volle 
te kan implementeer.  

1.4 Die Aanbieder hou tans 5,258,885 aandele wat 30.61% van die uitgereikte aandelekapitaal 
van die Maatskappy opmaak.  Die Aanbod Aandele is 69.39% van die uitgereikte 
aandelekapitaal van die Maatskappy. 

1.5 Die Aanbod sal – 

1.5.1 gemaak word deur die Aanbieder deur 'n omsendbrief ("Aanbieder Omsendbrief") te pos 
aan die houers van die Aanbod Aandele ("Oorblywende KLK Aandeelhouers"), in terme 
waarvan dit, inter alia, die terme en voorwaardes van die Aanbod sal vervat; en 

1.5.2 geïmplementeer word deur 'n algemene aanbod deur die Aanbieder aan die Oorblywende 
KLK Aandeelhouers soos gedefinieerd in regulasie 102(1) van die Regulasies, saamgelees 
met artikel 117(1)(c)(v) van die Maatskappywet. 
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2 Redes vir die Aanbod 

2.1 Vir deursigtigheidsonthalwe word die aandeelhouers van die Maatskappy in kennisgestel dat 
die volgende redes vir die Aanbod vervat is in die Aanbieder se vaste voorneme brief: 

2.1.1 Die Aanbieder het sy aandele in KLK deur die ope mark gekoop.  Die Aanbieder glo dat dit 
strategies sin maak vir die Aanbieder om sy aandeelhouding in KLK te vergroot. 

2.1.2 Die Aanbieder glo dat die Aanbod 'n geleentheid sal skep waardeur die Oorblywende KLK 
Aandeelhouers aandele vir kontant kan oplewer, of om Aanbod Aandele vir aandele in die 
Aanbieder te ruil en daarby steeds 'n indirekte belang in KLK kan hê. 

2.1.3 Die Aanbieder sal 'n meer diverse geografiese voetspoor en verskaffingsdiens hê. 

2.1.4 Bykomend tot KLK, glo die Aanbieder dat 'n belegging in die Aanbieder beteken ook 'n 
indirekte aandeelhouding in die volgende beleggings – 

2.1.4.1 die Vleissentraal (lewende hawe- en wildsveilings) wat bedryf word in al 9 provinsies; 

2.1.4.2 die Subtropico Market Agency groep van maatskappye wat varsprodukte op 
11 munisipale en privaat markte in die Republiek van Suid-Afrika verkoop, deur 
welbekende agentskappe soos die Aanbieder, Wenpro, Spes Bona, Citifresh, GW 
Poole, Protea, Delta en DWFresh; en 

2.1.4.3 Farmwise, wat voorafverpakte en voorafgesnyde aartappels, uie, patat, pepers en 
murgpampoentjies aan Woolworths en ander kleinhandelaars verskaf. 

2.1.5 Die Aanbieder is van mening dat 'n sterker balansstaat beter toegang tot kapitaal sal 
verseker om enige toekomstige uitbreiding en aankope te befonds en sinergie en 
geleenthede vir die Maatskappy en die Aanbieder te ontlok. 

2.1.6 Die Aanbieder glo dat die Aanbod groter marktoegang en dienslewering aan die Aanbieder 
se gekombineerde produsente basis sal oplewer. 

2.2 Die Maatskappy se onafhanklike raad sal die bogenoemde stellings van die Aanbieder 
oorweeg wanneer hierdie raad die Aanbod en die Aanbod Vergoeding in agneem (soos 
gedefinieerd in paragraaf 3.2 hieronder), en sal 'n mening daaroor uitspreek in terme van 'n 
omsendbrief wat gepos sal word aan die aandeelhouers van die Maatskappy ("Onafhanklike 
Raad Omsendbrief") nadat die Aanbieder die Aanbieder Omsendbrief gepos het. 

3 Die Aanbod 

3.1 Die Aanbod sal gemaak word deur die Aanbieder. 

3.2 In terme van die Aanbod sal die Aanbieder aanbied om alle Aanbod Aandele wat deur die 
Oorblywende KLK Aandeelhouers gehou word, te koop vir die volgende vergoeding ("Aanbod 
Vergoeding") – 

3.2.1 'n kontant bedrag van R17,50 per Aanbod Aandeel ("Kontant"); of 

3.2.2 uitreiking van 1 aandeel in die goedgekeurde, maar onuitgereikte aandelekapitaal van die 
Aanbieder vir elke 6 Aanbod Aandele gehou ("Aanbieder Aandele"); of 

3.2.3 'n kombinasie van Kontant en Aanbieder Aandele, 
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onderworpe aan die vervulling van die opskortende voorwaardes soos uiteengesit in paragraaf 
4 hieronder ("Opskortende Voorwaardes"). 

3.3 Die Aanbod Vergoeding verteenwoordig 'n premium van ongeveer 12% op die 
verhandelingsprys van 'n aandeel in die Maatskappy soos op 27 September 2018 van R15.60 
per aandeel. 

3.4 Indien al die Oorblywende KLK Aandeelhouers die Aanbod aanvaar sal die maksimum 
Aanbod Vergoeding gelykstaande wees aan R208,643,855. 

3.5 Skikking van die Aanbod Vergoeding sal gemaak word aan elke Oorblywende KLK 
Aandeelhouer wat die Aanbod wettiglik aanvaar ("Aanbod Deelnemer") binne 
6 besigheidsdae nadat (i) die Opskortende Voorwaardes vervul is, en (ii) die aanvaarding van 
die Aanbod deur sodanige Aanbod Deelnemer, watter ookal laaste gebeur.  

3.6 Die Aanbod sal oop bly vir aanvaarding deur 'n Oorblywende KLK Aandeelhouer vir 'n 
minimum periode van 30 besigheidsdae nadat die Aanbod geopen het, welke openingsdatum 
sal geskied op die eerste besigheidsdag na die dag wat die Aanbieder Omsendbrief gepos is. 

4 Opskortende Voorwaardes van die Aanbod 

4.1 Die Aanbod sal onderworpe wees aan die uitvoering van die volgende opskortende 
voorwaardes, teen nie later as 28 Februarie 2019 nie –  

4.1.1 Verkryging van Mededingingskommissie toestemming; 

4.1.2 die Aanbieder sy gemagtigde aandelekapitaal vermeerder; en  

4.1.3 toestemming deur die Paneel in terme van die Maatskappyewet. 

4.2 Die Aanbieder het die reg voorbehou om die datum waarop alle Opskortende Voorwaardes 
vervul moet word, te verleng.  

4.3 Die Aanbieder het bevestig dat daar nie 'n voorwaarde gestel sal word aangaande die 
minimum drempelpunt ter aanvaarding van die Aanbod nie. 

4.4 Aandeelhouers van die Maatskappy word ingelig dat die Aanbod nie mag uitgevoer of in 
werkinggeplaas word totdat die Paneel – 

4.4.1 'n voldoeningsertifikaat ten opsigte van die transaksie uitgereik het nie; of 

4.4.2 'n vrystelling vir die transaksie verleen het nie. 

5 Kontant Waarborg/Kontant Bevestiging 

5.1 Die Aanbieder het bevestig dat genoegsame kontant bronne beskikbaar is vir die betaling van 
die Aanbod Vergoeding. 

5.2 Absa Bank Beperk het twee onherroeplike onvoorwaardelike waarborge ter bedrae van 
R50,000,000 en R160,000,000 elk aan die Paneel verskaf om die volle Aanbod Vergoeding 
te dek ("Aanbieder Waarborge"), beide in 'n formaat aanvaarbaar deur die Paneel en 
voldoende aan regulasies 111(4) en 111(5) van die Regulasies.  

5.3 Dit blyk dat die Aanbieder Waarborg in die bedrag van R160,000,000 verseker is in terme van 
'n fasiliteitsfonds wat deur ARC, die houer van 25% van die totale uitgereikte aandele in die 
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Aanbieder verskaf word, wat deur die Aanbieder terugbetaal moet word in kontant of deur die 
uitreiking van aandele in the Aanbieder teen 'n prys van R105 per aandeel. 

6 Opvallende Datums 

6.1 Daar word voorsien dat die Aanbieder Omsendbrief aan die Oorblywende KLK Aandeelhouers 
gepos sal word op, of rondom, 12 Desember 2018, en volle besonderhede van die Aanbod en 
die manier hoe die Oorblywende KLK Aandeelhouers hul keuses mag uitoefen, sal bevat.  Die 
Maatskappy se onafhanklike raad sal binne 20 besigheidsdae nadat die Aanbieder 
Omsendbrief gepos word, die Onafhanklike Raad Omsendbrief aan die aandeelhouers van 
die Maatskappy pos. 

6.2 Die voorsienbare opvallende datums en tye van die Aanbod word in die tabel hieronder 
uiteengesit – 
 

Gebeurtenis Datum  1  2 

Aanbieder Omsendbrief word verwag om aan 
Oorblywende KLK Aandeelhouers gepos te word op 3 

Woensdag, 12 Desember 2018 

Aanbod word verwag om te open teen 09h00 op 4 Donderdag, 13 Desember 2018 

Onafhanklike Raad Omsendbrief word gepos aan 
aandeelhouers van die Maatskappy  5 

Woensdag, 16 Januarie 2019 

Opskortende Voorwaardes verwag om vervul te word 
nie later as  

Donderdag, 28 Februarie 2019 

Aankondiging van vervulling van die Opskortende 
Voorwaardes word verwag om gepubliseer te word nie 
later as 6 

Donderdag, 28 Februarie 2019 

Aanbod verwag om te sluit teen 17h00 op 7 8 Sal bevestig word 

Aanbod Vergoeding betaalbaar aan elke Aanbod 
Deelnemer nie later as 9 

Sal bevestig word 

Notas:   

1. Die bogemelde datums en tye is Suid-Afrikaanse datums en tye. 

2. Die bogemelde datums en tye is onderworpe aan verandering, met die toestemming van die 
Paneel.  Enige veranderinge sal aan die aandeelhouers van die Maatskappy aangekondig word.  

3. Die Aanbieder moet die Aanbieder Omsendbrief binne 20 besigheidsdae na hierdie aankondiging, 
of na die verstrek van 'n addisionele periode van tyd, soos toegelaat deur die Uitvoerende Direkteur 
van die Paneel, op bewys van genoegsame redes. 

4. Die Aanbod maak oop ("Openingsdatum") op die dag na die datum waarop die Aanbieder 

Omsendbrief gepos word. 

5. Die Maatskappy se onafhanklike raad moet die Onafhanklike Raad Omsendbrief pos binne 20 
besigheidsdae vanaf die datum waarop die Aanbieder Omsendbrief gepos is.  Die onafhanklike 
raad mag die Paneel nader vir die uitstel van die toelaatbare periode. 
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6. 'n Kennisgewing sal geplaas word op die 45ste besigheidsdag na die Openingsdatum teen nie later 
as 16:30 nie, om te bevestig óf die Aanbod onvoorwaardelik is aangaande aanvaardings, en óf die 
Aanbod beëindiging is. 

7. Die Aanbieder sal nie geregtig wees om die Aanbod na die 45ste besigheidsdag na die 
Openingsdatum uit te stel nie. 

8. Die Aanbod waarna verwys word in nota 7 sal verval  indien: (a) die Aanbod onvoorwaardelik 
verklaar is aangaande aanvaardings op, of teen, middernag van die 45ste besigheidsdag na die 
Openingsdatum; of (b) die Maatskappy se onafhanklike raad in stem tot 'n uitstel; of (c) 'n vaste 
voorneme vir 'n mededingende aanbod aangekondig word. 

9. Die Aanbod Vergoeding moet geskik word binne 6 besigheidsdae na die latere van die datum (a) 
waarop die Aanbod geheel onvoorwaardelik verklaar is; of (b) die aanvaarding daarvan deur 'n 
Oorblywende KLK Aandeelhouer. 

7 Verantwoordelikheidsstelling 

7.1 Die lede van die Maatskappy se onafhanklike raad, gesamentlik en individueel, aanvaar volle 
verantwoordelikheid vir die akkuraatheid van die inligting vervat in die aankondiging en 
bevestig dat tot die beste van hul kennis en geloof, die inligting hierin vervat waar is en nie 
enige iets vermis wat moontlik die belangrikheid van die inligting kan affekteer nie. 

 

Op bevel van die Maatskappy se onafhanklike raad 

15 November 2018 

 

 
 


