
 
 

 
 

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

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

 

 
AANKONDIGING VAN 'N VASTE VOORNEME DEUR SENWES BEPERK EN SENWESBEL BEPERK 

IN OORSTEMMING MET REGULASIE 101 VAN DIE MAATSKAPPY REGULASIES, 2011 
("REGULASIES") OM 'N ALGEMENE AANBOD TE MAAK AAN AL DIE AANDEELHOUERS VAN DIE 

MAATSKAPPY ("KLK AANDEELHOUERS") OM AL DIE 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 brief ontvang het wat die vaste voorneme van Senwes Beperk, registrasie nommer: 1997/005336/06 
("Senwes") en Senwesbel Beperk, registrasie nommer: 1996/017629/06 ("Senwesbel"), (hierna, 
gesamentlik na verwys as die "Aanbieders", en elk hierna verwys as die "Aanbieder"), bevestig om 'n 
algemene aanbod te maak (die "Aanbod") aan al die KLK Aandeelhouers om al die uitgereikte aandele in 
die Maatskappy ("Aanbod Aandele") op te koop.   

1.2 Die Maatskappy se onafhanklike raad het die publikasie van hierdie aankondiging goedgekeur. 

1.3 Die Aanbieders hou geen aandele in die Maatskappy nie. 

1.4 Die Aanbod sal – 

1.4.1 gemaak word deur die Aanbieders deur 'n omsendbrief ("Aanbieder Omsendbrief"), insluitende 
prospektusse ten opsigte van die Aanbieders (tot die mate wat dit vereis word), te pos aan die KLK 
Aandeelhouers, in terme waarvan dit, inter alia, die terme en voorwaardes van die Aanbod sal vervat; 
en 

1.4.2 geïmplementeer word deur 'n algemene aanbod deur die Aanbieders aan die KLK Aandeelhouers soos 
gedefinieer in regulasie 102(1) van die Regulasies, saamgelees met artikel 117(1)(c)(v) van die 
Maatskappywet, Nr 71 van 2008 (soos gewysig) ("Maatskappyewet"). 

2 Agtergrond tot die Aanbieders en Redes vir die Aanbod 

2.1 Senwes is een van die voorste landboumaatskappye in Suid-Afrika, is diep gewortel in landbou en het 'n 
ryk en trotse geskiedenis wat oor 'n tydperk van 110 jaar strek.  Senwes dien die landbousektor met 'n 
strategiese fokus wat op die volgende beginsels berus, naamlik - landbou dienste, hulpbronne, beleggings, 
logistieke dienste, finansiële dienste en korporatiewe ondersteuningsdienste.  Senwes het meer as 68 
aktiewe graansilo-komplekse en depots en besit meer as 25% van die totale Suid-Afrikaanse kommersiële 
graanopbergingskapasiteit.  Senwes is ook die eksklusiewe John Deere-agent in die sentrale, en groot dele 
van die Oos- en Wes-Kaapse streke van Suid-Afrika en verskaf meganiese dienste vanaf 28 takke en 17 
meganisasie werkswinkels.  Die Senwes-groep het besigheidseenhede in Noordwes, Vrystaat, Gauteng, 
Mpumalanga, Kwazulu-Natal, Oos-Kaap, Noord-Kaap en Wes-Kaap en het 'n personeelkompliment van 
meer as 3,000 mense.  

2.2 Senwesbel besit tans 52% van die uitgereikte aandele van Senwes.  Senwesbel bestaan al 21 jaar, maar 
bedryf nie enige operasionele besigheid nie.  Senwes, die primêre filiaal van Senwesbel en die 
operasionele  besigheid, is op 10 April 1997 as 'n publieke maatskappy geïnkorporeer na die omskepping 
vanaf 'n primêre landboukoöperasie.  Die koöperasie is in 1909 gestig en bestaan reeds 89 jaar voor die 
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omskakeling.  As deel van die omskakeling het Senwesbel hom daartoe verbind om nooit minder as 35,1% 
van die uitgereikte aandele in Senwes te hou nie. 

2.3 Die aandele van beide Aanbieders is genoteer op die ZAR X aandelebeurs. 

2.4 Oor die afgelope dekade het verskeie strukturele en ekonomiese veranderinge in die landbousektor 
plaasgevind.  Gegewe die wisselvallige globale toestande, plaaslike politieke en ekonomiese toestande, 
geleenthede en risiko's, het die direksies van beide Aanbieders besluit om die KLK Aandeelhouers te nader 
om sodoende 'n anker-aandeelhouer in KLK te word. 

2.5 Derhalwe maak die Aanbieders 'n algemene aanbod aan die KLK Aandeelhouers om 'n ekwiteitsbelang in 
KLK te verkry omrede die strategiese pas van die twee operasionele maatskappye in terme van 
diversifikasie uiters toepaslik is. 

2.6 Ingevolge die rasionaal voorsien die Aanbieders 'n langtermyn volhoubare toekoms deur kragte saam te 
span om – 

2.6.1 die belange van landbouprodusente te beskerm in 'n beheerstruktuur asook die deelname in verdere 
konsolidasie van die landbousektor (deur 'n gediversifiseerde boerdery-beleggersbasis wat die 
uitdagings van produsente verstaan) en in die proses, beduidende waarde vir aandeelhouers te onsluit 
en te vergroot; 

2.6.2 die beleggings van Senwes en KLK vanuit 'n geografiese- en kommoditeit risikoperspektief te 
diversifiseer; 

2.6.3 potensiële sinergieë vir groei te ontsluit;  en 

2.6.4 Senwes en KLK in staat te stel om as bedryfsmaatskappye mededingend te wees teen internasionale 
rolspelers wat toenemend belangstel in die landbou- en verwante sektore. 

2.7 Daarbenewens is die uitdagings waarmee die kommersiële produsent gekonfronteer word, hetsy in 
graankommoditeite of lewende hawe, wesenlik met betrekking tot die beskikbaarheid van bewerkbare 
grond, gebrek aan infrastruktuur en geen ondersteuning (finansieel of andersins) van die Staat. Wat beide 
die kontant- en aandelevergoeding betref, sal KLK-aandeelhouers in staat wees om die mees geskikte 
ontsluiting van hul huidige KLK-belegging te kies. 

2.8 Die Aanbieders voorsien dus dat – 

2.8.1 die onderliggende KLK en Senwes handelsmerke beskerm en uitgebrei sal word; 

2.8.2 uitstekende risikodiversifikasie in die beleggings van beide KLK en Senwes behaal kan word; 

2.8.3 so 'n rolspeler sal help om negatiewe groei in landelike gemeenskappe te voorkom ten einde volhoubare 
ontwikkeling van hierdie gebiede te verseker deur verdere werkskepping en landelike voorspoed. 

2.9 Die Maatskappy se onafhanklike raad sal die bogenoemde stellings van die Aanbieder oorweeg wanneer 
hierdie raad die Aanbod en die Aanbod Vergoeding evalueer (soos gedefinieer in paragraaf 4.2 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 Voorvereiste om die Aanbod te maak 

3.1 Die maak van die Aanbod aan die KLK Aandeelhouers deur die pos van die Aanbieder Omsendbrief is 
onderworpe aan die vervulling van die voorvereiste ("Voorvereiste") dat die Oornamereguleringspaneel 
("Paneel") die afstuur van die Aanbieder Omsendbrief goedgekeur het. 

3.2 Die Voorvereiste kan nie teruggetrek word nie. 
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4 Die Aanbod 

4.1 Die Aanbod sal gesamentlik deur die Aanbieders gemaak word. 

4.2 In terme van die Aanbod sal Senwes aanbied om al die Aanbod Aandele wat deur die KLK Aandeelhouers 
gehou word, te koop vir die volgende vergoeding ("Aanbod Vergoeding") – 

4.2.1 kontant vergoeding van R18,50 per Aanbod Aandeel ("Kontant Vergoeding"); en/of 

4.2.2 vergoeding in die vorm van aandele wat uitgereik sal word deur Senwes ("Senwes Aandele") en/of 
Senwesbel ("Senwesbel Aandele") (gesamentlik na verwys as die "Vergoedingsaandele"), soos 
verkies deur die KLK Aandeelhouers in die ruilvoet van – 

4.2.2.1 1.4 (een punt vier) Senwes Aandele per Aanbod Aandeel;  en/of 

4.2.2.2 1.8 (een punt agt) Senwesbel Aandele per Aanbod Aandeel (onderworpe aan die vereiste dat welke 
KLK Aandeelhouer voldoen aan die "bona fide farmer" kwalifikasie kriteria soos uiteengesit in 
Senwesbel se akte van oprigting), 

afgerond op of af met behulp van konvensionele afrondingsmetodes. Die Kontant Vergoeding 
verteenwoordig 'n premie van 18,4% bo die gemiddelde verhandelingsprys van die Aanbod Aandele 
gedurende die maand Oktober 2018 van R15.62 per Aanbod aandeel. 

4.3 Die Aanbieders onderneem om die ruilvoet van Vergoedingsaandele per Aanbod Aandele te hersien, om 
die ruilvoet binne die billike waarde reeks te bring, soos bepaal deur die onafhanklike deskundige wat deur 
die Maatskappy aangestel moet word, indien sodanige billike waarde dit ondersteun. 

4.4 Vir die vermyding van twyfel, maar onderworpe aan die vereiste in paragraaf 4.2.2.2, het elke KLK 
Aandeelhouer die keuse om die Kontant Vergoeding of Senwes Aandele of Senwesbel Aandele of 'n 
kombinasie daarvan op te neem, onderworpe aan die Senwesbel kwalifikasie kriteria soos hierbo genoem. 

4.5 Die Aanbieders het bevestig dat hulle genoegsame onuitgereikte aandele het ter vereffening van die 
Vergoedingsaandele volgens die beginsels soos hierbo vervat. 

4.6 Vereffening van die Aanbod Vergoeding sal gemaak word aan elke KLK Aandeelhouer wat die Aanbod 
geldig aanvaar het ("Aanbod Deelnemer") binne 6 besigheidsdae na die datum waarop die Aanbod geheel 
en al onvoorwaardelik word in ooreenstemming met sy bepalings, onderhewig aan die voorwaarde dat die 
Aanbod Deelnemer voldoen aan sodanige vereistes as wat nodig mag wees om die genoteerde, 
ongesertifiseerde aandele in Senwes en / of Senwesbel te ontvang. 

4.7 Die Aanbod sal oop bly vir 'n minimum tydperk van 30 besigheidsdae. 

5 Uitdrywing 

Indien die Aanbod deur houers van minstens 90% van die Aanbod Aandele aanvaar word, kan die Aanbieders 
die bepalings van artikel 124 van die Maatskappywet gebruik om die KLK-aandele van daardie KLK 
Aandeelhouers wat nie die Aanbod aanvaar het nie, te koop. 

6 Aanbod Vergoeding Waarborg 

Ingevolge Regulasie 111(4) het ABSA Bank Beperk aan die Paneel 'n onherroeplike en onvoorwaardelike 
bankwaarborg ten gunste van die KLK Aandeelhouers verskaf, met die uitsluitlike doel om die Kontant 
Vergoeding wat aan die Aanbod Deelnemers betaalbaar is, te vereffen. 

7 Opskortende Voorwaardes van die Aanbod 

7.1 Die Aanbod sal onderworpe wees aan die uitvoering van die volgende opskortende voorwaardes, wat in 
die Aanbieder Omsendbrief vervat sal word –  
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7.1.1 teen nie later nie as 28 Februarie 2019 (of sodanige latere datum as wat die Aanbieders in hul uitsluitlike 
diskresie mag bepaal maar onderworpe aan die Regulasies), moet alle regulatoriese goedkeurings wat 
benodig word vir die implementering van die Aanbod verkry word; 

7.1.2 binne 45 besigheidsdae vanaf die openingsdatum van die Aanbod, KLK Aandeelhouers wat ten minste 
20% van die totale aantal Aanbod Aandele hou, die Aanbod aanvaar het ("voorwaarde vir 
aanvaarding"). 

7.2 Die Aanbieders het die reg voorbehou vir hulself om die voorwaarde vir aanvaarding van die hand te wys 
enige tyd voor die datum soos na verwys in paragraaf 7.1.2 hierbo.  

8 Belangrike Datum 

8.1 Daar word voorsien dat die Aanbieder Omsendbrief aan die KLK Aandeelhouers gepos sal word op of 
rondom 18 Januarie 2019, en volle besonderhede van die Aanbod en die manier hoe die KLK 
Aandeelhouers hul keuses mag uitoefen, sal bevat.  Die maatskappy se onafhanklike raad sal binne 20 
besigheidsdae nadat die Aanbieder Omsendbrief gepos is, die Onafhanklike Raad Omsendbrief pos aan 
die aandeelhouers van die Maatskappy. 

8.2 Die verwagte belangrike datums en tye van die Aanbod word in die tabel hieronder uiteengesit – 
 

Gebeurtenis Datum  1  2 

Aanbieder Omsendbrief word verwag om aan KLK 
Aandeelhouers gepos te word op 3 Vrydag, 18 Januarie 2019 

Aanbod word verwag om te open by 09h00 op 4 Maandag, 21 Januarie 2019 

Onafhanklike Raad Omsendbrief word gepos aan 
aandeelhouers van die Maatskappy  5 Maandag, 18 Februarie 2019 

Opskortende Voorwaardes verwag om vervul te word 
nie later as  Donderdag, 28 Februarie 2019 

Aankondiging van voldoening aan 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 bekend gemaak 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, na bewys van genoegsame redes, uitstuur. 

4. Die Aanbod open ("Openingsdatum") op die dag na die datum waarop die Aanbieder Omsendbrief 
gepos word. 
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5. Die Maatskappy se onafhanklike raad moet die Onafhanklike Raad Omsendbrief pos binne 20 
besigheidsdae vanaf die datum wanneer die Aanbieder Omsendbrief gepos word.  Die onafhanklike 
raad mag die Paneel nader vir die uitstel van die tydsperiode. 

6. 'n Kennisgewing sal geplaas word op die 45ste besigheidsdag na die Openingsdatum teen nie later 
as 16:30, om te bevestig of die Aanbod onvoorwaardelik geraak het aangaande aanvaardings van die 
Aanbod of die beëindiging van die Aanbod. 

7. Die Aanbieders sal nie geregtig wees om die Aanbod na die 45ste besigheidsdag na die 
Openingsdatum uit te stel nie, tensy die voorwaarde vir aanvaarding alreeds, vervul is, of, van die 
hand gewys is deur die Aanbieders. 

8. Die Aanbod waarna verwys word in nota 7 sal nie verval nie indien: (a) die Aanbod onvoorwaardelik 
verklaar word aangaande aanvaardings, alternatiewelik van die hand gewys is deur die Aanbieders, 
op of voor middernag op die 45ste besigheidsdag na die Openingsdatum; of (b) die Maatskappy se 
onafhanklike raad instem tot die uitstel van sodanige datum. 

9. Die Aanbod Vergoeding moet betaal word binne 6 besigheidsdae na die laaste van (a) die datum van 
bevestiging dat die Aanbod onvoorwaardelik geraak het; en (b) aanvaarding daarvan deur 'n KLK 
Aandeelhouer. 

9 Verantwoordelikheidstelling 

9.1 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 wete, die inligting hierin vervat waar is en nie enige iets weglaat wat moontlik die 
belangrikheid van die inligting kan affekteer nie. 

 

Op bevel van die Maatskappy se onafhanklike raad 

18 Desember 2018 


