
 

AMPTELIKE HSAG NUUSBRIEF 
 

MAANDELIKSE NUUSBRIEF: SEPTEMBER 2021 

 

Hierdie nuusbrief word aan u gerig as lid van die Hoëveld Sindikasie Aksiegroep 

(“HSAG”) op grond van u belegging in die Highveld Sindikasiemaatskappye 15-22 

en/of u ondersteuning van die HSAG.  

 

Hierdie e-pos is vertroulik en uitsluitlik vir die geadresseerde bedoel. As u dit per 

ongeluk/verkeerdelik ontvang het, stel asseblief die versender onmiddellik in 

kennis by hsagenquiries@gmail.com en vernietig dit. U mag nie 'n e-pos, of enige 

deel daarvan, wat foutiewelik ontvang aan enigiemand anders stuur, kopieer of 

openbaar nie. HSAG se webmeester gebruik antivirusprogrammatuur om virusse 

en ander kwaadwillige kodes te voorkom. Hierdie sagteware kan egter nie so 'n 

kode altyd voorkom of uitwis nie. Die HSAG of sy verteenwoordigers sal nie 

aanspreeklik wees vir enige verlies of skade wat voortspruit uit ontvangs of gebruik 

van hierdie e-pos of andersins, of dit voortspruit uit die nalatigheid van HSAG, sy 

lede, bestuurskomitee en agente of andersins nie. 

 

Alhoewel e-posse, HSAG Nuusflitse en HSAG Inligtingsbrokkies van tyd tot tyd 

uitgestuur word, is die www.hsaction.co.za webtuiste die primêre plek waar u 

HSAG inligting, onderhewig aan die vrywaring daarin vervat (en ook hierop van 

toepassing) kan bekom. 

  

Die verpligting rus op u as HSAG lid om ons op hoogte van enige veranderinge van 

u persoonlike en/of kontakbesonderhede asook dat die inhoud van u maandelikse 

state korrek is.   
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1. INLEIDING 

September was werklik 'n bedrywige maand vir die HSAG- en CCAF -klasaksies. Die 

HSAG -saakbestuursvergaderings het onderskeidelik op Woensdag 11 Augustus 2021, 

en Dinsdag 31 Augustus 2021 plaasgevind en was goeie nuus vir die klasaksie -lede. Die 

aanwysings wat gemaak is, sal in hierdie nuusbrief bespreek word. Ons is ook positief 

oor wat die toekoms vir DECA inhou. 

Wat CCAF betref, kan die regspan en bestuurkomitee beleggers inlig dat 'n agenda 

gefinaliseer is waarna 'n saakbestuursvergadering sal plaasvind. Dit sal ook hieronder in 

die nuusbrief bespreek word. 

Die HSAG het ook op 26 tot 27 Augustus 2021 sinvolle vergaderings met die Valke,  soos 

deur die Valke versoek, gehad. 

Soos baie van u op hierdie tydstip bewus is, is Nic Georgiou op Vrydag 10 September 

2021 oorlede. Ons verstaan dat sommige beleggers onseker is oor wat sy afsterwe vir 

die klasaksies kan beteken. Ons wil u verseker dat hierdie gebeurtenis geensins die 

litigasie gaan stuit nie. Indien enigiets, plaas dit beide die CCAF- en HSAG -klasaksies in 

'n beter posisie as voorheen. In hierdie nuusbrief sal sommige van die vrae wat ons 

ontvang het rakende die impak van sy dood, ook bespreek word.  

Ons hoop dat van die positiewe nuus in hierdie nuusbrief beleggers, wat al deur die 

opposisie se stilstand-taktiek ontmoedig geraak het, weer sal aanmoedig en ophef. 

2. NIC GEORGIOU SE DOOD 

Nic Georgiou is op 10 September 2021 in Cyprus oorlede.  

Die litigasie gaan egter voort teen sy boedel, maar sal noodwendig vertraag word weens 

die aanstel van ‘n eksekuteur. Die HSAG bly steeds positief en, trouens sal ons nou 

moontlik vinniger by ondervragings kan uitkom deur middel van die boedelwetgewing. 

Indien Georgiou se boedel insolvent is en gevolglik gesekwestreer word, sal die proses 

ook vinniger kan uitkom by die insolvensie bepalings.  
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In kort verander Nic Georgiou se dood uiteindelik min aan die meriete van die litigasie. 

Ons eise is nie aan die individu gebonde as persoon nie, maar sy boedel. Die eise bly 

voortbestaan teen sy boedel ongeag of sy boedel testaat of intestaat is. Mense wat nie 

by die HSAG is of ge-Opt-In het nie, sal vind dat hul eise waarskynlik verjaar het.  

Eise kan voortgaan teen ŉ boedel, eenvoudig omdat dit nie saam met die persoon tot niet 

gaan nie. HSAG eise kan dus voortgaan. 

3. BELANGRIKE PUNTE RAKENDE DIE DECA SAAK 

Soos almal bewus is, is ons nou in die laaste pylvak na die liassering van hofstukke in 

die DECA saak, waarvoor daar ‘n ooreengekome hofdatum vir Mei 2022, waarna elders 

hierin verwys word, verkry is. Soos by die CCAF saak is dit vir sertifikasie van die 

klasaksie en het ons by verskeie vorige geleenthede vir HSAG lede gevra om ons van 

die nodige inligting en materiaal te voorsien ten einde genoegsame bewyse te hê dat die 

hof in ons guns kon beslis. Die HSAG se finale eedsverklarings moet teen 28 Oktober 

2021 geliasseer word en is hierdie die laaste nuusbrief voordat gemelde liassering moet 

plaasvind.  

Eerstens,  benodig ons steeds enige dokumente wat sal dien as bewyse dat Nic Georgiou 

en sy seuns, Michael en George, ten alle relevante tye saamgewerk het as ‘n familie en 

‘n groep, en dat hul dus as ‘n eenheid gesien kan word. Dit is baie belangrik dat ons hul 

bymekaar kan trek by hul pa se aksies, aangesien hulle ontken dat dit die geval is.  

Tweedens, benodig ons inligting rakende die vloei van fondse en die verhandelinge van 

HS eiendomme wat met bogenoemde gepaard gaan. As enigiemand belangrike inligting 

het aangaande die eiendomme en hul beweging in verskillende entiteite  binne en buite 

die Georgiou groep, moet hul dit so gou as moontlik aan ons verskaf.  

Derdens, beloop hierdie saak reeds meer as 2 000 bladsye en het ons alle HSAG lede 

se finansiële ondersteuning nodig om die saak te finansier. Veral HS 15 – 20 beleggers 

het hier een geleentheid om hul saak voor die hof te kry. As ons nie die nodige befondsing 

het nie sal dit die voorbereiding en voortsetting van die saak ernstig benadeel. 
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4. DECA SAAKBESTUURSVERGADERING (HSAG VERSOEK SPESIALE 

ALOKASIE VIR DECA SAAK: 30 MEI 2022) 

Die HSAG het baie goeie nuus met betrekking tot die aanhoor van die 

sertifiseringsaansoek van die DECA -aangeleentheid. Die saakbestuurder, regter Janse 

van Nieuwenhuizen, het opdrag gegee dat die aangeleentheid op 30 Mei 2022 

neergeplaas is vir verhoor. Die volgende stap was om die datum by die adjunk -regter -

president (DJP) van die Gauteng -afdeling, Pretoria, te bevestig. ‘n Brief is aan die DJP 

gestuur en die doel van daardie brief is om die inskrywing van die DECA -aangeleentheid 

as 'n spesiale mosie aan te vra, sodat dit vinnig aangehoor kan word. ‘n Antwoord word 

afgewag. 

Die HSAG applikante doen aansoek om omvangryke regshulp in die DECA-aansoek 

insluitend: 

• verlof om agt aksies ingevolge artikel 165 (c) van die Maatskappywet in te stel; 

• verlof om agt aparte klas aksie aanhangig maak op grond van alternatiewe 

eisoorsake 

Die DECA -aangeleentheid is 'n substantiewe en ingewikkelde saak in die hooggeregshof 

waarin die beëdigde verklarings en bylaes reeds uitgeruil is tans meer as 2 000 bladsye 

beloop. 

Die aangeleentheid is ook onderhewig aan saakbestuur deur die Agbare Regter Janse 

Van Nieuwenhuizen, en sy het beveel dat die partye die eerste beskikbare datum moet 

kry wanneer sy, en al sewe regspanne beskikbaar is. Op die laaste vergadering was 

hierdie datum geïdentifiseer en ooreengekom op 30 Mei 2022. 

Regter Janse Van Nieuwenhuizen het ook gelas dat die laaste beëdigde verklarings in 

die aangeleentheid gelewer moet word teen 28 Oktober 2021. Die partye beraam dat die 

aangeleentheid vyf dae sal duur. Hierdie skatting is gemaak deur die aard en 

kompleksiteit van die kwessies in ag te neem, en die feit dat daar sewe verskillende 

regspanne is wat verskillende partye verteenwoordig. 
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Die enigste geskikte datums vir al sewe onderskeie regspanne is vir die 5 (vyf) dae vanaf 

30 Mei 2022 tot en met 3 Junie 2022, en alle partye is in ooreenstemming dat die saak 

op die rol geplaas kan word vir daardie datum. Op 28 Oktober 2021, wanneer die 

dokumente afgehandel is, sal die partye reëlings tref en ooreenkom op die 

tydsraamwerke vir die indiening van hul onderskeie hoofde van betoog. Hoofde van 

betoog verwys na die hoofargumente in die geliasseerde dokumente, dit wil sê 'n 

opsomming van die feite en aanhalings van die gesag. 

Sodra al die partye se hoofde van betoog ontvang is, sal die partye beter kan bepaal of 

die volle tydperk van 5 (vyf) dae nodig is vir argumentering. Die partye het derhalwe 

versoek dat die terolleplasing van die aangeleentheid as 'n spesiale mosie vir 30 Mei 

2022 tot 3 Junie 2022 goedgekeur word, alternatiewelik het hulle versoek dat as 

voorlopige terolleplasing goedgekeur moet word. 

Aangesien bogenoemde datums op 31 Augustus gereël is, en mnr Nic Georgiou intussen 

oorlede is, sal ons u mettertyd kan adviseer watter impak dit op dié datums sal hê. 

5. CCAF SAAKBESTUURSVERGADERING 

Die regspan en bestuur is onlangs ingelig dat Regter Tolmay aangestel is as die 

saakbestuurder in die CCAF klas-aksie. Dit is dieselfde regter wat die sertifisering van 

CCAF goedgekeur het, en ons glo dat dit positiewe nuus is. 

Op 6 September 2021 het Regter Tolmay 'n brief aan die regspanne gestuur waarin die 

volgende gesê is: “Ek het die partye versoek om 'n gesamentlike agenda saam te stel en 

sodra dit gedoen is, moet dit op CaseLines gelaai word, en moet ek in kennis gestel word 

dat dit gedoen is. Ek gee dan twee of drie datums vir die verhoor; die partye moet besluit 

oor 'n geskikte datum vir almal, daarna sal ek dit terolleplaas.” 

Die agendas word tans gefinaliseer, en ondanks talle heen-en-weer pogings om oor 'n 

gesamentlike agenda saam te stem, hoop ons dat dit binnekort afgehandel kan word. Na 

afhandeling van die agenda kan die saak terolle geplaas word. 
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Daar moet gelet word daarop dat die direktiewe wat in die CCAF -

saakbestuursvergadering sowel as die DECA -saakbestuursvergadering gegee was, 

onderhewig is aan, tans onbekende, vertragings weens die dood van Nic Georgiou. Dit 

sal meer omvattend hieronder bespreek word.  

6. SERTIFIKASIE AANSOEK: GETROUE HSAG LEDE MOET BELOON WORD 

Die tyd het weer aangebreek om vir getroue HSAG lede te bedank vir hul lojale 

ondersteuning.  

Die baan is nou geweg en is 'n datum vir die aanhoor van die sertifiseringsaansoek van 

die DECA saak verkry, waar nie alleen die boedel van wyle Nic Georgiou 'n Respondent 

is nie, maar ook sy seuns en ander Respondente. 

Die saakbestuurder het die week van 30 Mei 2022 goedgekeur vir die aanhoor van die 

sertifiserings aansoek soos bo genoem. Dit is nou ongeveer 9 maande in die toekoms. 

Die HSAG is steeds baie dankbaar vir sy getroue lede wat die skip op koers gehou het, 

en is ook van mening dat dit onregverdig sou wees indien sommige HSAG-lede, selfs die 

wie hul bydraes in kleiner bedrae afbetaal het, ander lede moet dra wie nie bereid is om 

hul deel te doen nie.  

By 'n vorige geleentheid was die Hof genader en was die uitspraak gunstig vir sodanige 

opbetaalde lede. 

By die vorige geleentheid was die getalle verrassend. Bykans 100% van alle HSAG-lede 

het aangesluit vóór 31 Desember 2016.  

Die befondsingsmodel van die HSAG was reeds van meet af groepsledebefondsing. Dit 

het 'n wen-wen situasie ten doel. Vergoeding geskied slegs vir werk gedoen, sodat lede, 

aan die einde van 'n suksesvolle hofsaak al hul geld, kan terugeis.  

Nieteenstaande die feit dat die regspan reeds by die vorige geleentheid in 2019 vir 3 jaar 

nie ten volle vergoed was nie, was dit destyds onstemmend om te berig dat op daardie 

stadium slegs 15% van die HSAG lede tot datum volop betaal was.  
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Met betrekking tot lidmaatskap, bydraes en die pad vorentoe: minder as 5% van alle 

HSAG-lede het hul lidmaatskap formeel beëindig ingevolge die vereiste metode, naamlik 

deur die beëdiging van die voorgeskrewe eedsverklaring. In die geheel het minder as 

10% die HSAG sedert 2014 formeel verlaat. Ongelukkig het die oorblywende 90% nie 

almal hul kant gebring nie.  

Die vereistes om deel te wees van die HSAG en sy strewes om lede se verliese deur ‘n 

geregshof te verhaal, sal nou weer noodwendig vernou word.  

Die outomatiese Opt-In model het voorheen gewerk en vir baie mense finansiële 

verligting gegee waar die Respondente suksesvol aangevat was en sertifikasie in die 

kontraktuele HS 21 en HS 22 verkry was.  

Dit beteken gevolglik weer dat, indien die saak aangehoor word soos geskeduleer, maar 

HSAG-lede nie hul bydraes binne die volgende 9 maande tot einde Mei 2022 op datum 

bring of ’n bona fide reëling tref om dit op datum te bring nie, hul waarskynlik uitgesluit 

kan word van outomatiese beskerming onder die HSAG-sambreel in die deliktuele DECA 

saak.  

Almal val ongelukkig nie binne die kontraktuele eis nie en is daar veel meer respondente 

betrokke. Dus indien almal saamwerk sal die finansiële las minder wees. 

Die HSAG-bestuur sal dus weer met hul regspan moet konsulteer om te besluit oor die 

huidige “Opt-Out” bedeling, soos vervat in die Kennisgewing van Mosie van die DECA 

Aansoek om Sertifisering van klasse vir HS 15-22 beleggers. Dit sal in alle 

waarskynlikheid weer gewysig moet word na ‘n “Opt-In” bedeling. Die Hof sal in sodanige 

geval versoek word dat alle HS 15 - 22 HSAG-lede, wie se bydraes op datum is, geag 

word om outomaties deel te wees van die klas-aksie, sonder om addisioneel positiewe 

stappe te neem of bedrae te betaal om te kan “Opt-In” nie.  

HSAG-lede wie nie binne hierdie kategorie val nie sal dus moontlik addisionele stappe 

moet neem om deel te wees van die klas aksie ná sertifisering wat onvoorsiene 

vasgestelde kostes tot gevolg sal hê.  
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Die voordeel van sodanige bedeling sal ongelukkig wees dat slegs die lede wie gewillig 

en in staat is om die litigasie moontlik te maak, voordeel sal trek, sonder om lede te dra 

wat kies om op die kantlyn te sit en kyk, en nie die litigasie ten volle te ondersteun nie. 

‘n Verdere voordeel van ŉ geslote klas (“Opt-In” bedeling) is dat daar sekerheid sal wees 

van presies hoeveel die Georgiou sakeryk sal moet opdok, sou die HSAG se eise 

suksesvol wees, of sélfs indien daar suksesvolle skikkingsonderhandelinge geskied. 

Voorheen het Mnr Nic Georgiou voorgestel om die klas-aksie in geheel te skik aangesien 

hy nie tussentydse finansiering van finansiële instellings kon verkry terwyl daar hangende 

klas-aksie litigasie teen hom was nie. Dit is nou ondenkbaar dat die oorblywende lede 

van die Georgiou groep, mits hul in goeder trou is, anders sou dink.  

Die volgende inligting is baie belangrik vir skikkings doeleindes, indien dit daartoe sou lei. 

Die “Opt-In” bedeling sal tot die Georgiou seuns se voordeel wees indien hulle oorweeg 

om te skik, aangesien hulle ŉ bepaalde en vaste hoeveelheid eise sal moet skik.  

Byvoorbeeld, indien ŉ duisend beleggers met ŉ gemiddelde eis van R250 000.00 per 

belegger “Opt-In” en onder die klas se sambreel val, sal die totale skikkingsbedrag van 

sodanige klas bereken kan word as ongeveer R250 000 000.00.  

Dit is ongeveer 5% van die totale waarde en véél minder as die totale beleggingswaarde 

van elke belegger in HS 15 tot 22, wat neerkom op ongeveer R4.6 miljard. 

Die “Opt-In” bedeling het dus ŉ geweldige invloed op die praktiese gevolge van die 

litigasie en die bepaalbaarheid daarvan, en kan die verhaal van HSAG-lede se volle 

kapitaal vergemaklik. 

Die ekonomie van skale is, en was nog altyd, van toepassing op die klas-aksie. Dit is die 

eenvoudige rede waarom die HSAG in staat was om op te tree vir kleiner sindikasie-

groepe.  

Die gehele HSAG-ledetal het beleggings in HS15 - 22. Dit maak dus eenvoudig net sin 

dat daardie lede se eise in geheel geskik word en die Georgiou seuns kan voortgaan met 

hul lewens.  
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'n Ander aspek wat van groot belang is, is dat beide die Georgiou seuns deur 

gerespekteerde regspanne verteenwoordig word en is dit onwaarskynlik dat die 

ongelukkige verlede hom sal herhaal.  

Die feit dat die HSAG getrou sy lede, wat nie in HS21&22 is nie, bygestaan het, beteken 

dat die HSAG-bestuur en regspan nooit hul lojaliteit teenoor lede met eise in HS 15 tot 

20 prysgegee het nie. 

Lees elders in die nuusbrief dat eise teen wyle Nic Georgiou se boedel sal voortgaan. 

7. VERLOF TEN OPSIGTE VAN APARTE KLAS AKSIES AANHANGIG GEMAAK OP 

GROND VAN ALTERNATIEWE SAAKOORSAKE; DECA VS CCAF 

ŉ Vraag wat gereeld gevra word is: “Wat beteken die DECA sertifikasie vir beleggers?” 

Uiteindelik is dit vir die Hooggeregshof om te besluit wie almal saamgevoeg kan word 

(soos HS 21& 22) omdat, eenvoudig gestel, die regshulp gevra en eise hieronder 

grotendeels in dieselfde kategorie val. By die CCAF saak was dit kontraktueel van aard 

en by DECA deliktueel.  

Alhoewel die regsbeginsels verskil, is die proses dieselfde. 

 ŉ Verkorte weergawe soos afgespeel, van die CCAF proses sedert Oktober 2018 tot en 

met die Opt-In proses in Februarie 2020 sal in die volgende nuusbrief geplaas word. 

Ongelukkig was die land vasgevang in Covid-19 en het alle prosesse verlangsaam. 

Die HSAG is tans in die peilvlak waarop daar reeds ŉ verhoor datum verkry is vir die 

DECA saak soos berig in die nuusbrief van Julie/Augustus 2021, waar 'n DECA 

saakbestuurvergadering voor Regter Janse van Nieuwenhuizen plaasgevind het. 

Die besluite wat geneem was, is in kort die volgende: 

1. Mnr. Connie Myburgh moes teen 15 September 2021 sy opponerende stukke 

lewer. Hy het slegs regsargumente geliasseer. 

2. Mnr. Jacques du Toit moes teen 28 September 2021 sy opponerende stukke 

lewer. Hy het nie puntsgewys geantwoord nie. 
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3. Die HSAG Applikante moet nou hul repliserende stukke teen 28 Oktober 2021 

lewer. 

4. Geen stukke mag na 28 Oktober gelewer word nie en daarom word ‘n ernstige 

beroep op al ons lede gemaak om saam te werk en ook inligting te verskaf. 

5. Verhoor: 1 week gereserveer vir die week van 30 Mei 2022. 

Indien die saak plaasvind soos beplan en in die HSAG se guns beslis word, behoort 

dieselfde voorwaardes, soos neergelê by die CCAF sertifisering saak, moontlik toegepas 

kan word.  

Indien wel, dan kan die prosedure kortliks soos volg wees:  

1. Dat alle lede in HS15-20 asook die net in HS21 en 22 (wat nie deel van CCAF 

is nie) opbetaald moet wees teen 'n datum wat dan vasgestel sal word. 

2. Dat daar 'n Opt-In opsie sal wees teen 'n inkoop registrasie bedrag om ook alle 

beleggers in te sluit wat nog nie by ‘n vorige geleentheid deel was van die HSAG 

nie of die HSAG lede wat nie betyds op datum was soos per punt 1 en die roete 

sou wou kies.   

Dus moet lede intussen die volgende in plek kry/regstel/op datum kry. 

1. Gaan elke maand jou maandstaat na. 

2. Maak seker dat elke jaar se debiet bedrag, insluitende enige spesiale 

opvragings vir lede wat ook in HS 21/22 is op u staat verskyn. Dieselfde geld vir 

krediete wat toegestaan is. 

Verifieer u betalings teen die volgende heffings: 

• Registrasiekostes vir 2014 en 2015 = R1 000 per sindikasie 

• Registrasiekostes vanaf 2016 = R1 500 per sindikasie 

• Regskoste vir 2016 was R1 000 per sindikasie; 

• 2017 Regskostes was verander na ŉ jaarlikse opvraging vir bydraes tot regs- 

en administrasiekoste van R2 000 per persoon gemaak; 
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• 2018 jaarlikse opvraging vir bydraes tot regs- en administrasiekoste van R2 

000 per persoon;  

• 2018 NB. ŉ Spesiale opvraging van R500 is gehef ten opsigte van beleggers 

met eise in HS21 & 22 

• 2019 jaarlikse opvraging vir bydraes tot regs- en administrasiekoste van R2 

000 per persoon; 

• 2019  NB. Spesiale opvraging aan beleggers met eise in HS21 & 22 = soos 

per u staat (kostes was op ŉ glyskaal per beleggings bedrag per persoon) 

• 2020 jaarlikse opvraging vir bydraes tot regs- en administrasiekoste van R2000 

per persoon; 

• 2021 jaarlikse opvraging vir bydraes tot regs- en administrasiekoste van R2000 

per persoon; 

• 2021 R500 krediet (vir 2022) toegestaan aan beleggers in CCAF wat hul 2021 

HSAG 2021 regskostes voor 30 April 2021 betaal het en daarvoor aansoek 

gedoen het 

Indien hierdie bedrae nie op u staat verskyn nie, verwittig die kantoor dat hul staat aan 

jou nie korrek is nie d.m.v. van 'n epos aan hsactiongroup@gmail.com tesame met 

bewyse.  

Maak seker dat elke betaling wat u gemaak het wel op u staat verskyn. 

Dit is dus baie belangrik vir een en elk om op datum te kom met hul HSAG kostes voor 

30 Mei 2022 om sodoende outomaties deel te wees van DECA. 

Soos reeds hierbo genoem, het ons HSAG lede net een kans in elkeen van die DECA en 

CCAF sake om suksesvol te wees en is dit belangrik dat ons nie nou almal uit die maraton 

sak nie. Onthou, indien daar nie lede is wat hierdie saak befonds nie, sou dit beteken dat 

daar geen saak kon wees nie. Dankie dus aan een en elk wat wel betrokke is en hul 

bydrae lewer. 

8. AFHANDELING VAN DIE BOEDEL 
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Ons het verskillende navrae ontvang oor die boedel van wyle Nic Georgiou. Ons hoop 

dat hierdie bondige opsomming van die bereddering van die boedel u 'n bietjie insig sal 

gee oor wat die volgende paar maande inhou. 

Nicolas Georgiou het gesterf óf testaat (met 'n geldige testament), óf intestaat (sonder 'n 

geldige testament). Dit sal bepaal of die boedel volgens die testament of andersins 

volgens die Wet op Intestate Erfopvolging, 81 van 1987, geadministreer en verdeel sal 

word. 

Die eerste stap om sy boedel te beredder, is om die boedel te rapporteer by die 

Meesterskantoor van die Hooggeregshof binne 14 dae vanaf die datum van afsterwe in 

die jurisdiksie waar die oorledene 12 maande voor sy dood woonagtig was. In die praktyk 

word boedels egter selde op die voorgeskrewe tyd aangemeld. Die 

rapporteringsdokumente sal effens verskil na gelang die boedel R 250 000.00 oorskry of 

minder is. In ieder geval sal die rapporteringsdokumente bestaan uit 'n kennisgewing van 

afsterwe, 'n gesertifiseerde afskrif van die doodsertifikaat, 'n inventaris wat die bates van 

die oorledene uiteensit, 'n testament (indien van toepassing) en ander dokumente. Sodra 

die boedel gerapporteer is, sal die Meester 'n eksekuteursbrief (wanneer die bruto waarde 

van die boedel meer as R 250 000,00 is) of 'n magtigingsbrief uitreik. Indien die boedel 

kleiner as R 250 000.00 is sal dit geadministreer word volgens Artikel 18 (3) van die 

Boedelwet 66 van 1965. 

Sodra die eksekuteursbrief uitgereik is, sal die eksekuteur in staat wees om die boedel te 

beredder of te administreer deur onder meer 'n boedelbankrekening te open; alle derde 

partye in kennis te stel van die afsterwe van die oorledene; en die bates en laste van die 

oorledene te bepaal. 

Nadat die boedel by die Meesterskantoor gerapporteer is, duur dit gewoonlik ongeveer 8 

weke voordat die Meester die eksekuteursbrief sal uitreik. Hierdie tydsraamwerk sal 

natuurlik, soos meeste dinge, negatief beïnvloed word deur die Covid-19 pandemie, en 

ons sal moontlik langer moet wag om hierdie inligting te bekom. 

Die eksekuteur sal eers na ontvangs van die eksekuteursbrief 'n kennisgewing aan alle 

skuldeisers en debiteure van die bestorwe boedel moet rig sodat hulle ‘n eis teen die 



P a g e  | 12 

 

boedel kan indien. Die eksekuteur moet sorg dat die betaling van die boedel se 

skuldeisers geskiet. Indien die boedel insolvent is, sal dit volgens die Boedelwet beredder 

moet word. Die eksekuteur sal dan die bates van die boedel realiseer en 'n rekening aan 

die Meester van die Hof voorlê. Die opbrengste sal dan aan die skuldeisers van die boedel 

uitbetaal word. 

Dit kan duidelik 'n tydsame proses wees. Ons sal beleggers in kennis stel van enige 

verwikkelinge indien en wanneer dit plaasvind. 

9. GEORGIOU GROEP 

Dit is uiters belangrik dat lede en adviseurs van HSAG enige inligting rakende die 

Georgiou -groep stuur aan: hsagwhistle@gmail.com. Nie net wyle Nic Georgiou is as 

respondent in die DECA -aangeleentheid ingesluit nie, maar ook ander Respondente, 

insluitend albei sy seuns en andere. 

Met betrekking daartoe, vind hierdie uittreksel van die DECA Kennisgewing van Mosie 

hierby: 

“3.2 An order declaring that First to Third Respondents (Georgiou and his two 

sons) and the current and erstwhile directors of Orthotouch (being fifth, Sixth 

and Seventh Respondents) – herein after referred to as “the directors of 

Orthotouch” – and Fourteenth Respondent (“Cohen”), are personally liable, 

jointly and severally, with Orthotouch for payment to the Highveld companies 

of the aforementioned liability (claim) referred to in paragraph 3.1 above, and 

for judgment against them for payment thereof.” 

As dit suksesvol is, kan al die respondente wat prima facie aanspreeklik gehou word, die 

gevolge van 'n gesertifiseerde klas-aksie in die gesig staar. 

10. VALKE ZOEM IN 

Die HSAG ontvang deurlopende navrae oor die stand van sake met betrekking tot die 

ondersoeke deur die Valke.  
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Verál in die lig van die nuwe verwikkelinge en werwing onder individue om betrokke te 

raak by private vervolgings, is dit weer nodig om hierin meer volledig te berig oor die 

verskille tussen siviele sake en kriminele sake.  

Siviele en kriminele sake is heeltemal verskillend deurdat by siviele sake, soos by die 

HSAG, dit oor geldeise gaan vanaf een party teenoor 'n ander, terwyl by kriminele sake 

dit oor vervolging en bestrawwing van 'n misdryf deur die Staat gaan.  

Die HSAG voer siviele sake namens hul lede om die miljarde Rande se kontrakbreuk en 

skadevergoeding in die mislukte HS 15-22 te eis van die verweerders. 

In die kriminele sake was daar reeds in 2012 eedsverklarings afgelê by die SAPD, maar 

het die ondersoeke nie veel opgelewer nie. Suid-Afrika het boonop vir bykans 'n dekade 

deur 'n ernstige staatskaping gegaan waar aantygings van korrupsie en ander misdrywe 

teen staatsinstellings en individue gemaak was.  

Staatskaping is 'n soort sistemiese politieke korrupsie waarin private belanghebbendes 

tot hul eie voordeel 'n staat se besluitnemingsprosesse aansienlik beïnvloed.  

Dit is nou 'n bekende feit dat ontnugterde beleggers, wie sake aanhangig gemaak het en 

eedsverklarings afgelê het, deur sekere partye genader en vergoed was om hul sake te 

laat vaar en terug te trek. By die HSAG het sekere applikante, wie die klas verteenwoordig 

het, byvoorbeeld in die geheim hul eise ten koste van die klas geskik het en boonop 

probeer het om al die HSAG-lede (wie nie enige skadevergoeding ontvang het nie) se 

sake terug te trek.  

Die individuele somme geld van honderde duisende, en selfs miljoene Rande beloop het, 

is opgeweeg teenoor die totale beleggings van miljarde Rande. Die totale skikking van 

alle HSAG eise was gevolglik eksponensieel groter en het die individuele skikkings die 

hofsake vertraag. Die skikkingsbedrae was betaal en het die ondersoeke feitlik tot 

stilstand gekom. 

Sedert 2017 het beleggers egter weer begin vrae vra en kommunikeer met die Valke.  Die 

politieke landskap het ook verander. Oud-president Jacob Zuma was weg en het die land 

se kompas weer na Noord begin beweeg.  
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Die navrae en klagtes het begin toeneem en aangegaan tot in 2019. Beleggers het self 

begin briewe skryf en verklarings opstel.  

Net toe alles gefinaliseer moes word, toe slaan die wêreldwye Covid-19 pandemie toe en 

tree die streng inperkings daarvan in werking. Op versoek van die nasionale  

vervolgingsgesag was daar verskeie name deur die HSAG deurgegee aan die Valke. 

Hierdie proses was ongelukkig ook ernstig benadeel deur die Covid-19 inperkings. Daar 

kan egter nou genoem word dat, ná al die terugslae, vars eedsverklarings uiteindelik 

gefinaliseer was tydens 'n besoek van die Valke op 27 en 28 Augustus 2021. 

Soos gemeld, dryf die HSAG nie die strafsake nie, want dit het eenvoudig nie ten doel 

om HSAG lede se geld terug te kry nie, maar gee die HSAG steeds samewerking aan die 

owerhede waar versoek.  

Desnieteenstaande die vertragings, hou die wiel van geregtigheid steeds aan met draai. 

Stadig maar seker!  

Verskeie dokumentasie was oorhandig aan die Valke om te help met die ondersoek.  

Ander beleggers stamp ook sedertdien hul voete en sê: “Genoeg is genoeg! Betaal terug 

die geld!” Dit is eintlik waaroor dit vir die HSAG gaan. Die terugeis van hul hardverdiende 

lewensspaargeld. Enige skuldiges in die tronk gaan nie noodwendig hul geld terug bring 

nie. 

Soos by siviele sake moet beleggers geduld aan die dag lê met die vervolgingsgesag. 

Die Valke is nou weer volstoom besig met die ondersoek. 

Beleggers sal, soos en wanneer benodig, genader word deur die Valke om hul saak te 

stel: om hul verklarings af te lê en om te marsjeer na die howe van geregtigheid!  

Die Valke ondersoek is weer op koers. Sommige lede het gevra of die afsterwe van 

iemand strafondersoeke beëindig, maar was die antwoord beslis: “nie in hierdie geval 

waar daar meerdere verdagtes is nie”. 

11. INDHIRA NAIK 
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Ons wil lede daaraan herinner dat 'n strafregtelike vervolging nie op sigself outomaties 

beteken dat u, u geld sal kry nie (alhoewel albei sake gelyk kan loop). Ons het mense al 

voorheen in kennis gestel dat die kriminele saak deur die Valke en die nasionale 

vervolgingsgesag gevoer word 

Die nuutste gerugte wat die ronde doen is dat ŉ dame as, 'n forensiese ondersoeker, deur 

'n belegger aangestel is om 'n volledige verslag van die korrupsie en moontlik 

geldwassery te ondersoek. Dit nadat die belegger ook kriminele klagte gelê het teen 

verskeie mense in die Orthotouch saga.   

Die voorlopige verklaring van die belegger was blykbaar voldoende om 'n prima facie 

saak te laat open deur die Nasionale Vervolgingsgesag  (NVG) en blykbaar was die saak 

geliasseer in die hof op 3 September 2021. 

Wat vasgestel kon word is dat: 

1. Me. I Naik werk tans net op die fondse wat deur die belegger voorsien word.  

2. Sy dra haar eie koste totdat die saak afgehandel is. 

3. Al word sy finansieel deur die belegger ondersteun staan dit enige persoon vry om 

'n bydrae te maak tot haar saak. 

4. Indien die belegger (en dan ander beleggers wat sou aansluit) haar saak wen, is 

daar 'n mandaat dat sy me. Naik 10% van die bedrag wat verhaal word, terug 

ontvang en die betrokke beleggers ontvang 90% van die bedrag. Dit beteken, 

indien bv.R300 miljoen van die respondente verhaal word, kry sy R30 miljoen vir 

haar en haar span. Indien hulle die saak verloor, kry hul geen verdere vergoeding. 

5. Uit verdere korrespondensie blyk dit dat bo en behalwe die 10% kan elke belegger 

wat toetree, ook ŉ vrywillige bedrag van R 2 500.00 kontant betaal met aansluiting. 

6. Daar was ŉ sperdatum van 20 September 2021 om aan te sluit. 

7. Dit blyk dat die forensiese verslag ingehandig moet word voor 31 Oktober. Die 

hoop is dat sou die klagtes deur die NVG aanvaar word, dan kan daar verdere 

ondersoeke gedoen word soos om Finansiële State aan te vra.   

8. Uit die aard van die saak gaan daar nog heelwat hofsake kom en ook weer 

uitstelle, soos wat tans gebeur met die klasaksie. 
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Dit moet net genoem word dat indien u daarin belangstel om ‘n ander roete te volg om u 

geld te eis: 

1. Dat u as geregistreerde lid van die klasaksie skriftelik moet bedank deur ŉ epos te 

stuur aan HSAG by hsagregister@gmail.com en indien u ook betrokke is by CCAF 

na enquiries@ccaf.co.za 

2. Dat u onder geen omstandighede aangeraai word om betrokke te wees met u eis 

by twee verskillende entiteite nie. 

3. Dan is daar ook uiteraard geen waarborg dat u enigiets gaan kry deur middel van 

hierdie proses nie. 

 

Voor u dus ŉ gewigtige besluit soos hierdie wil maak, dink eers goed daaroor na.  

 

U is dalk reeds volledig opbetaal, en sou u besluit om weg te stap dan moet u uself afvra 

of dit die moeite werd gaan wees om daardie bydraes ook in die water te gooi.  

 

Die Valke is tans besig om ŉ kriminele ondersoek te loods waarvoor daar nie deur lede 

betaal word nie. Die Valke het ook reeds aangedui dat hulle ondersoek geensins deur die 

onlangse gebeure gestuit sal word nie. 

 

Dink maar goed voor u besluit!  

12. FOUTIEWE INBETALINGS: APARTE BANKREKENINGS 

Gedurende April is HSAG-lede verwittig dat diegene van hulle wat in CCAF is ŉ verdere 

opvraging in ongeveer middel 2021 in CCAF kan verwag. Die rede daarvoor was dat die 

Hooggeregshof bepaal het dat die CCAF fondse in 'n aparte bankrekening inbetaal moet 

word en was deur middel van die sertifisering bepaal dat die CCAF saak op sy eie bene 

moet staan. As sodanig is dit nodig om aparte CCAF opvragings te doen vir die 

bevordering van daardie Hooggeregshof saak. Vanaf Junie 2021 was bovermelde 

opvragings gedoen. Die regspan het dus sy eerste opvraging in 18 maande gedoen en 

mailto:enquiries@ccaf.co.za
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is die gesertifiseerde klas-aksie (CCAF) in twee groepe verdeel; naamlik diegene wat 

minder as R 100 000.00 belê het en diegene wat meer as R 100 000.00 belê het.  

Gemelde opvraging was gemaak en CCAF-lede het rekeningstate ontvang ingevolge 

waarvan hul gemelde opvragings moes betaal, soos reeds in 2019 beslis. Die hof het 

bevind dat ŉ aparte rekening geopen moet word waarin alle CCAF inbetalings gemaak 

moet word. Sedert die opvragings gemaak is, was HSAG-lede deurlopend versoek om 

seker te maak dat hul inbetalings in die korrekte bankrekeninge gemaak word.  

HSAG-lede het meestal daaraan gehoor gegee maar was daar ongelukkig lede wie nie 

fondse in die korrekte rekening inbetaal het nie, en het hulle vir die Prokureurs in kennis 

gestel om gemelde gelde oor te betaal. 

Dit blyk ook dat sommige opbetaalde lede, gelde in die HSAG rekening inbetaal het en 

dan letterlik in krediet met gemelde rekening was, en was sodanige fondse in ŉ aparte 

rekening geplaas ten einde vas te stel of fondse nie eerder in CCAF betaal moes gewees 

het nie. Ons wil u weer daarop wys dat alle gelde wat in die HSAG rekening inbetaal 

word, outomaties deur die stelsel aangewend word om enige uitstaande rekeninge te 

vereffen. Alle lede moet dus doodseker maak dat betalings in die korrekte rekening 

gemaak word en dat daar nie later as 30 dae na inbetaling, vermeld sal word dat daar in 

die verkeerde rekening gelde inbetaal was nie. 

13. CCAF LEDE MOET HUL FICA DOKUMENTE STUUR 

Die HSAG-lede van HS 21 & 22, wat in CCAF is wat nog nie hul FICA-dokumente aan 

die HSAG-regspan gestuur het nie, moet dit doen voor 31 Desember 2021. Hierdie 

dokumente is die afgelope maande verskeie kere aangevra. Die verskaffing van FICA -

dokumente is 'n algemene vereiste van die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum 

("FICA -wet") wat bepaal dat kliënte van verantwoordbare instellings (byvoorbeeld banke 

en prokureursfirmas) hierdie dokumente moet verstrek as hulle van hierdie instellings 

gebruik wil maak. Hierdie dokumente gee die instansies genoeg inligting om hul kliënte 

te verifieer. Die doel van die wet is onder meer om bedrog te voorkom, veral waar die 

betaling van bedrae geld betrokke is. Dit is dus nie net 'n formaliteit nie, maar 'n vereiste. 
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14. BELANGRIK: GEBRUIK VAN KORREKTE E-POS ADRESSE 

Die korrekte gebruik van e-pos adresse (soos vervat op ons webtuiste en e-posse) asook 

HSAG-lede se voorletters en van, sindikasienommers en verwysingsnommers (bv. 

identiteitsnommer ens.) vir alle kommunikasie, is uiters noodsaaklik en verpligtend. 

Versuiming om hieraan te voldoen kan die gevolg hê van onnodige vertragings of dat u 

geen antwoord sal ontvang nie. 

Die amptelike en bestaande e-pos adresse vir die HSAG, is as volg:  

 

• hsactiongroup@gmail.com vir alle Algemene Navrae (Byvoorbeeld – selfoon of 

adres veranderinge, betalingsbewyse, kennis van lede wie gesterf het, 

ensovoorts); 

• hsagenquiries@gmail.com vir Spesifieke Navrae (Byvoorbeeld – navrae 

rakende besonderhede van ’n spesifieke belegger, navrae rakende kwytskelding 

van ’n spesifieke belegger, ensovoorts); 

• hsagregister@gmail.com vir die Registrasie en Deregistrasie van HSAG- lede; 

• hsagwhistle@gmail.com vir alle Vertroulike Inligting wat anoniem aan ons 

gestuur moet word;  

• hsagestates@gmail.com vir alle Boedel navrae.  

 

Die amptelike en bestaande e-pos adresse vir CCAF (gesertifiseerde HS 21 & 22 klas-

aksie), is as volg:  

 

• accounts@ccaf.co.za vir betalingsbewyse 

• admin@ccaf.co.za vir die amptelike versoek vir afbetaling-vorm 

• enquiries@ccaf.co.za vir ander CCAF navrae 

 

Indien ’n belegger of enige persoon ’n epos na die verkeerde adres sou stuur sal dit 

daartoe lei dat daardie e-pos nie spoedig of enigsins die nodige aandag geniet nie. Indien 

u nie verder enige verdere e-posse wil ontvang nie, stel ons ook asseblief skriftelik in 

kennis daarvan. 

15. BELANGRIKE ALGEMENE TERME EN VOORWAARDES 

Die algemene en herhalende terme, voorwaardes en ander algemene inligting wat 

voorheen in die Nuusbrief vervat was, word nou beskikbaar gestel op die HSAG se 

mailto:accounts@ccaf.co.za
mailto:admin@ccaf.co.za
mailto:enquiries@ccaf.co.za
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webtuiste by www.hsaction.co.za en kan direk besigtig word by die volgende skakel: 

http://hsaction.co.za/wp-content/uploads/2020/01/HSAGTsCs.pdf 

 

Die HSAG Bestuur wil iedere en elke lid alle voorspoed en sukses toewens met die 

afsienbare toekoms. 

Vriendelike groete 

HSAG-Bestuurskomitee 

Kontak die HSAG en prokureurs by: 

Tel: (021) 887 7877 

hsactiongroup@gmail.com  

 

 

http://www.hsaction.co.za/
http://hsaction.co.za/wp-content/uploads/2020/01/HSAGTsCs.pdf
mailto:hsactiongroup@gmail.com

