MARKTE
JSE – alle aandele

55 480

PUNTE
56 000
55 000
54 000
53 000
52 000
51 000

Mrt. ’17

BRANDSTOFPRYSE

METALE

Sluiting van wêreldmarkte
Indeks +/

95 Petrol Diesel* Diesel*
Loodvry 0,05% 0,005%
Gautengpompprys
R13,72 R11,70 R11,76
Kuspompprys
R12,56 R10,88 R10,93
Basiese Prys
R6,04 R5,76 R5,82
Oor/(onder)verhaling (R0,80) (R0,61) (R0,62)
Gemiddelde
(R0,81) (R0,53) (R0,53)
Die datum vir die Oor/(onder)verhaling is 5
September. Maksimum kleinhandelsprys vir
paraffien: R9,41 / F
) Die dieselpryse is groothandelprys, nie die
pompprys nie.
Bron: SEF

Pryse op die Londense metaalbeurs
($/ton) Gister
Eergister

Top40
49 023,66
>
1,25%

Finansieel
15 586,08
>
1,87%

Hulpbronne
35 911,82
>
1,43%

Nywerhede
75 204,23
>
0,91%

Goud
1 445,95
>
0,58%

Rand/$
12,77
=
1,20%

Rand/Pond
16,67
=
0,98%

%

Dow Jones (NY, vroeg) 21 830,63 77,32 0,35
S&P 500 (NY, vroeg)
2 466,25
8,40 0,34
FTSE 100 (Londen)
7 354,13 18,79 0,25
CAC 40 (Parys)
5 101,41 14,85 0,29
DAX 30 (Frankfurt)
12 214,54 90,83 0,74
Nikkei 225 (Tokio)
19 357,97 27,84 0,14
Hangseng (Hongkong) 27 613,76 127,59 0,46
Ordinaries (Sydney)
5 752,90 14,90 0,25

WISSELKOERSE

JSE
Alle aandele
56 144,8
>
1,18%
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WÊRELDMARKTE

Euro/$
0,84
=
0,06%

($/ons)
Platina
Silwer
Palladium

1 001,70/1 004,20
17,87/17,86
936,00/961,00

DONDERDAG

GRONDSTOWWE
Rand/Euro
15,23
=
1,13%

Koper
6 903,50/6 872,75
6 872,75/6 775,50
Aluminium 2 081,50/2 095,25
2 095,25/2 113,25
Tin
20 937,50/20 925,00 20 925,00/20 987,50
Nikkel
12 145,00/12 117,50 12 117,50/12 002,50
Lood
2 349,75/2 363,50 2 363,50/2 368,75
Sink
3 193,00/3 189,00
3 189,00/3 146,50

Goud (R/kg) Goud ($/ons) Platts Brent
547 483,08
1 333,56
$53,13
>
>
=
1,50%
0,30%
1,62%

1 004,20/1 007,70
17,86/17,88
961,00/978,00
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BEMAGTIGINGSTRANSAKSIES IN FINANSIËLE SEKTOR

Dit benadeel ‘swart’ welvaart
‘Wetgewing nie die antwoord’
Francois Williams
Bemagtigingstransaksies in die
finansiële sektor neig om die
regstreekse aandeelhouers te
bevoordeel eerder as die onregstreekse aandeelhouers, soos
die swart huishoudings wat
reeds vir aftrede spaar.
Dit ondermyn die doelwit om
swart huishoudings se welvaart
te vergroot, maan Ismail
Momoniat, adjunk-direkteur-generaal van finansies.
Momoniat het gister die siening van die nasionale tesourie
oorgedra oor ’n tussentydse
konsepverslag oor transformasie in die finansiële sektor wat
die parlement se portefeuljekomitees oor finansies en oor
handel en nywerheid bespreek
het.
Momoniat meen bemagtigingstransaksies was tot dusver
nie juis tot voordeel van aftreefondse nie, al is baie van die
begunstigdes swart huishoudings.
Die bemagtigingstransaksies
neig om regstreekse aandeelhouers te bevoordeel en verwater die onregstreekse bemagti-

Yunus Carrim, voorsitter van die
finanskomitee.

‘‘

Dit is wêreldwyd nie
meer so ‘sexy’ om ’n
groot belang in ’n
bank te besit nie.
ging van aandeelhouers.
Yunus Carrim, voorsitter van
die finanskomitee, sê transformasie moet oor ’n tydperk ingefaseer word, maar kan ook nie
met die slakkegang vorder soos

tans nie.
Dit is die beleidsposisie van
die ANC dat die finansiële bedryf nierassig moet word. Die
EFF wil teikens vasstel en sê
51% van die sektor moet in
swart besit wees.
“Ons (die ANC) is daartoe
verbind, en wil dit as beleid hê,
maar nie deur wetgewing nie,”
sê Carrim.
Momoniat sê sedert die openbare sittings oor transformasie
in die bedryf begin het, is daar
’n hernude fokus op transformasie by aandeelhouers in die
sektor.
“Uitvoerende hoofde het na
ons gekom en ons het individuele gesprekke met hulle gehad,
asook met die hoofde van lewensversekeraars, korttermynversekeraars en batebestuurders.”
’n Beraad oor die tema word
vir April volgende jaar beoog.
Momoniat het ook gepleit vir
’n bietjie groter realisme oor ’n
staatsbank of die vestiging van
meer banke in swart beheer.
“Baie banke is te koop, maar
daar is nie mense wat daardie
banke kan koop nie. Dit is wê-

reldwyd nie meer so sexy om ’n
groot belang in ’n bank te besit
nie. Dit hou ’n groot risiko in.”
Volgens Momoniat klink dit
na ’n maklike oplossing om
bloot te sê daar moet swart
banke wees. Die aanname is
dat hulle goedkoper lenings
kan gee aan swart ondernemings wat tans sukkel om lenings by die tradisionele, gevestigde banke te kry, maar dit
herinner hom aan boetie-kapitalisme.
Die versoeking is groot vir ’n
staatsbank wat net geld druk.
Die voorbeeld van African
Bank het gewys ’n bank kan gerus geld uitleen, maar hy moet
seker maak mense aan wie hy
leen, kan hul lenings terugbetaal.
Momoniat sê dis reg dat die
Postbank ’n banklisensie kry,
maar hy moet aan die kriteria
voldoen.
Thandi Tobias-Pokolo, ’n
ANC-lid van die finanskomitee,
meen ’n nasionale koöperatiewe bank moet dringend gestig
word om klein swart sakeondernemings te help.
In die konsepverslag word

Ismail Momoniat, adjunkdirekteurgeneraal van finansies.
aanbeveel dat die private aandeelhouers in die Reserwebank
uitgekoop word as dit finansieel moontlik is.

Dit is in skerp teenstelling
met die uitsprake van Lesetja
Kganyago, president van die
Reserwebank, dat die private

aandeelhouers ’n belangrike rol
speel om die bank as ’n onafhanklike instelling deursigtig
en aanspreeklik te hou.

Wending in Pickvestsage kan ander groepsgedinge raak
Vida Booysen
Die nuutste wending in die Pickvest-sage kan verreikende gevolge vir die verloop van groepsgedinge in Suid-Afrika hê.
Maar eers kry die Bloemfonteinse eiendomsmagnaat Nic
Georgiou en die direkteure van
die Pickvest-reddingsmaatskappy
Orthotouch weer ’n kans om appèl aan te teken in die soveelste
hofgeding wat beleggers in die
mislukte Higveld Syndication
(HS)-maatskappye ingestel het
om hul geld terug te kry.
Georgiou se eiendomsindika-

siemaatskappye het R4,6 miljard
van meer as 18 000 beleggers,
meestal pensioentrekkers, ingesamel voordat dit in die moeilikheid beland het en uiteindelik in
sakeredding geplaas is.
Die beleggersgroep HSAG
(Highveld Action Syndication
Group) het toe in Oktober 2014
met ’n groepsgeding teen die sakereddingsmaatskappy Orthotouch, waarvan Georgiou die
hoofdirekteur is, en 26 ander respondente begin.
’n Groepsgeding word deur nominale aansoekers namens ’n
groot aantal mense ingestel, verduidelik Jacques Theron van
Theron en Vennote, die prokureursfirma wat die hofaansoek
vir die groepsgeding hanteer.
Die aansoekers het in November 2016 in die geheim hul individuele eise teen Georgiou en ander respondente in die groepsgeding geskik sonder dat Theron en
Vennote in kennis gestel is.

‘‘

Daar is dwingende
redes om nuwe reg in
SuidAfrika te skep.

“Ná die skikking het die aansoekers, ooglopend in navolging
van hul ooreenkoms met mnr.
Georgiou, nuwe prokureurs van
rekord aangestel en die sertifikasie van die HSAG-groepsgeding
namens ongeveer 6 700 ander
HSAG-lede probeer terugtrek,” sê
Theron.
Die HSAG het in Desember
2016 en Januarie 2017 twee dringende aansoeke by die hooggeregshof in Pretoria ingedien om
onder meer die eensydige vervanging van prokureurs en die
terugtrekking van die sertifikasie-aansoek tersyde te laat stel

asook nuwe aansoekers aan te
stel.
Regter John Murphy het beslis
dat die vervanging van die prokureurs van rekord en die terugtrekking van die groepsgeding
namens die HSAG onregmatig
was.
Maar Georgiou en Orthotouch
het teen hierdie beslissing geappelleer en Murphy het verlof tot
appèl toegestaan.
In sy uitspraak het Murphy
verduidelik dat daar dwingende
redes is om nuwe reg in SuidAfrika te skep vir soortgelyke
toekomstige terugtrekkings.
Sulke terugtrekkings kan verreikende gevolge vir alle toekomstige groepsgedinge inhou, het
die regter gesê.
Tans bestaan daar geen reg of
wetgewing in Suid-Afrika wat
hierdie aspekte reguleer nie.
Regter Murhpy het die belangrikheid van die HSAG-saak
(asook die moontlike vertragings

‘‘

Nic Georgiou kry eers
weer kans om te
appelleer.

wat veroorsaak kan word) erken,
maar aangedui dat die HSAG die
registrateur van die appèlhof kan
nader vir ’n spoedige appèl.
“Indien die normale appèlprosedure gevolg sou word, kan dit
die HSAG-groepsgeding onnodig
vertraag,” verduidelik Theron.
Hy verwelkom die draai wat
die saak in die appèlhof gaan
maak.
“Dit verskaf nou ook duidelikheid oor die proses en die pad vorentoe in die sertifikasie-aansoek.”
Dit kan byvoorbeeld gebeur dat
daar weer gepoog word om met

die nuwe HSAG-aansoekers te
skik en dat daar dan weer ’n poging aangewend sal word om die
groepsgeding te probeer terugtrek.
“Die uitspraak het ook verhoed
dat, indien die respondente onsuksesvol sou wees met hul versoek om verlof tot appèl, hulle
die verrigtinge verder kon vertraag met byvoorbeeld ’n petisie
na die appèlhof,” sê Theron.
Hy beklemtoon ook dat die regter nie sy vorige bevel verander
het nie en ’n vorige bevinding bevestig het dat die terugtrekking
van die sertifikasie-aansoek en
die vervanging van prokureurs
“onder die omstandighede onreëlmatig was”.
) In ’n ander saak waarin Georgiou by die konstitusionele hof
aansoek gedoen het om verlof tot
appèl teen ’n bevel van die hooggeregshof in Pretoria, het hy ’n
bloutjie geloop.
Die hooggeregshof het vroeër

’n summiere vonnis toegestaan is
omdat Georgiou-hulle onder
meer nie ’n bona fide-verweer in
daardie verrigtinge openbaar het
nie.
Dit spruit uit ’n eis wat AnneMarie de Lange en 45 ander beleggers in HS 21 en 22 in die
hooggeregshof teen Georgiou en
sy entiteite ingestel het om die
R29,9 miljoen wat hulle belê het,
terug te kry.
Daarna het die appèlhof in
Bloemfontein Georgiou se appèl
van die hand gewys.
Op 16 Augustus het agt regters
van die konstitusionele hof eenparig ten gunste van die eisers
en teen Georgiou en sy entiteite
beslis.
“Die saak is ’n groot oorwinning vir die individuele HS-beleggers, maar spesifiek ook die
HSAG, omdat dit die weg baan
vir die HSAG se groepsgeding
waarin soortgelyke eisoorsake
bestaan,” sê Theron.

Shoprite oor roekelose
krediet: ‘Dit was net 9’
Die Shoprite-groep sê die saak
waarin die Nasionale Verbruikerstribunaal hom aan roekelose
kredietverlening skuldig bevind
het, raak “net nege klante”.
Dit is die eerste keer dat die
tribunaal teen ’n groot genoteerde maatskappy uitspraak hieroor
lewer.
Shoprite het nie gereageer op
die vraag of hy gaan appelleer
teen die uitspraak nie. In ’n kort
verklaring is bevestig die tribunaal het bevind “een van ons
filiale (OK Furniture) het te
maklik krediet verleen aan mense wat meubels wou koop”.
Die kredietooreenkomste is
van Junie 2013 tot Junie 2014
met nege mense aangegaan.

Shoprite sê almal kon hul
skuld ten volle terugbetaal.
Die Nasionale Kredietreguleerder (NKR) het die saak is in Oktober 2015 die tribunaal verwys.
Die NKR het gevra vir ’n boete
van 10% van die jaaromset van
Shoprite Investments, ’n derdepartykredietverskaffer vir meubelverkope in die Shoprite-groep.
Die NKR het in sy aansoek nie
die omset van die respondent
verskaf nie. In so ’n geval word
’n boete van R1 miljoen opgelê.
Shoprite het die boete teengestaan. Hy voer aan hy het nie die
wet oortree het nie.
’n Interdik is ook uitgereik
wat Shoprite verbied om weer
roekeloos lenings toe te staan.

