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ALGEMENE JAARVERGADERINGS TYDENS INPERKING

Twee stelle reëls geld nou
NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM
EN DIE REG

O

ns het die laaste tyd verskeie navrae ontvang oor
deeltitelskemas se algemene jaarvergaderings wat gedurende die nasionale inperking
gehou moet word.
Ingevolge die rampbestuurswet en -regulasies wat nou geld,
mag mense slegs vir spesifieke
redes hul woning verlaat – soos
om onder meer binne die vasgestelde ure te gaan oefen, om winkel toe te gaan om kos te koop
en om ’n werk te verrig wat
ingevolge die vlak 4-beperkings toegelaat
word.
Daarbenewens word
die samekoms van
mense slegs in baie spesifieke gevalle toegelaat –
vir begrafnisdoeleindes, byvoorbeeld.
Die fisieke byeenkoms
van lede, met die
doel om die algemene jaarvergadering vir
deeltitel- en
ander skemas te voltrek, word
dus nog verbied.
Soos julle reeds
weet moet
die lede
en trustees van ’n
deeltitelskema
binne die
raamwerk
van bestaande
wetgewing en
regulasies
optree.
Ons moet dus vasstel wat
die wet bepaal en of daar
maniere is om binne die
raamwerk van die wet en

regulasies steeds ’n deeltitelskema se nodige besigheid af te
handel.
Wat hierop gaan volg is, soos
altyd, gebaseer op die standaardreëls vir deeltitels. As daar ander reëls by jou skema geïnkorporeer is, sal dit nodig wees om
eers seker te maak wat jou skema se reëls spesifiek bepaal.

Ingevolge bestuursreël 17(1)
moet die algemene jaarvergadering binne vier maande gehou
word nadat die skema se geldjaar geëindig het.
Die bestuursreëls bepaal dat
die geldjaar van die eerste dag
van Oktober tot die laaste dag
van September duur – tensy
die lede van die regspersoon
anders op ’n algemene jaarvergadering bepaal.
Dit is redelik algemeen dat lede soms besluit om
die geldjaar van
1 Maart tot
einde Februarie

Die Reserwebank het die rentekoers Donderdag vir die vierde
keer vanjaar verlaag – dié keer
met ’n halwe persentasiepunt.
Die repokoers is voortaan
3,75% en die prima rentekoers
van banke nou 7,25%.
Die aankondiging het positiewe reaksie vanuit die eiendomsbedryf gelok, maar meeste kenners is steeds baie bekommerd
oor die uitwerking wat die Covid-19-pandemie en die gepaardgaande inperkingsregulasies op
die eiendomsbedryf het.
Só sê enkele bedryfskenners
oor die jongste verlaging:
) Bruce Swain, uitvoerende
hoof van die Leapfrog Property Group: “Ons verwelkom
die verdere rentekoersverlaging as ’n noodsaaklike stap
om die eiendomsbedryf
te stimuleer, te midde van die druk
wat die wêreldwye
Covid-19-pandemie
op die ekonomie en
verbruikersvertroue
oor die algemeen het.
“Buiten die rentekoersverlaging, is die drumpel vir hereregte op huise vroeër vanjaar
verhoog en bevoordeel die marktoestande tans nou kopers – en
daarom is dit nou ’n goeie tyd om
eiendom te koop.”
) Joff van Reenen, die direkteur
van High Street Auctions: “Die uitleenkoers is histories laag en dit
sal likiditeit beslis verbeter. Van-

Reël 17(10) bepaal weer dat
’n regspersoon reëlings mag tref
dat die bywoning van ’n algemene jaarvergadering per telefoon
of by wyse van enige ander metode mag geskied, mits dit:
(a) toeganklik vir alle persone is
wat geregtig is om die vergadering by te woon;
(b) alle persone wat aan die vergadering deelneem, toelaat om
gedurende die vergadering met
mekaar te kommunikeer; en
(c) die voorsitter toelaat om met
redelike sekerheid die identiteit
van deelnemers te kan vasstel.
Ingevolge reël 17(11) word alle
persone wat só ’n vergadering
bywoon, geag as om teenwoordig
by die vergadering te wees.
Hierdie bepalings is sekerlik
’n lig in ’n andersins donker tonnel vir baie trustees. Indien jou
deeltitelskema aan die
voorwaardes soos hierbo
vermeld kan voldoen,
sal dit tot voor-

‘‘

deel van al die eienaars wees om
die nuwe geldjaar met ’n goedgekeurde begroting en afgehandelde sake af te skop.

gewings, kworums ensovoorts
sal steeds geld.
Maar hoe gemaak as dit nie
moontlik is om in die inperkingstyd ’n kennisgewing vir die
vergadering uit te reik nie?
Reël 15(2) bepaal dat enige persoon wat geregtig daarop is om
kennis van ’n vergadering te
ontvang, afstand van daardie reg
kan doen deur die regspersoon
skriftelik in kennis te stel.
Hierdie persoon kan ook enige
tyd weer op dieselfde wyse die
afstanddoening terugtrek.
Waar meer as een persoon ’n
stemreg deel, moet alle sodanige
persone dan die afstanddoening
en terugtrekking van hul reg op
kennisgewing onderteken.

Daar is verskeie elektroniese

Waar die unieke aard van ’n

platforms wat voorsiening vir
hierdie tipe vergaderings maak,
maar of dit prakties moontlik sal
wees om die vergadering daarop
aan te bied, sal onder meer
van die grootte van jou deeltitelskema afhang.
Die normale reëls vir
algemene vergaderings in terme van
kennis-

deeltitelskema egter nie vir ’n
elektroniese
vergadering
voorsiening
maak nie,
moet die

Waar die unieke aard
van ’n deeltitelskema
egter nie vir ’n
elektroniese vergadering voorsiening maak
nie, moet die trustees
ander moontlikhede
ondersoek.

trustees ander moontlikhede ondersoek.
In só ’n geval kan reël 17(2)
van hulp wees. Dié reël bepaal
dat die regspersoon nie ’n algemene jaarvergadering hoef te
hou nie indien alle lede binne
een maand van die einde van die
geldjaar skriftelik afstand doen
van die reg om die vergadering
te hou – en skriftelik toestem tot
alle mosies wat handel oor al die
sake-items wat op die algemene
jaarvergadering voltrek moet
word.
Indien trustees hulle egter in
’n posisie bevind waar meer as
’n maand verloop het sedert die
einde van die geldjaar en dit nie
moontlik is om elektroniese vergaderings te hou nie, moet hulle
verkieslik in oorleg met hul bestuursagent alternatiewe vir die
algemene jaarvergadering oorweeg.
Dit mag nodig wees om
regshulp in te win om seker
te maak dat hulle binne die
raamwerk van hul reëls, sowel as die nasionale inperking, handel.
Ons almal verstaan dat die inperking baie onsekerhede voor
die deure van lede en
trustees plaas – nie
net sover dit
skemabewoning en -bestuur aangaan nie,
maar ook ten
opsigte van
persoonlike
uitdagings wat
hieruit mag
voortspruit.
Dit is ’n unieke situasie wat hopelik nie
te lank
sal
voortduur
nie.
Hou
moed en bly
tog veilig in
hierdie tyd.
) Malan is ’n prokureur verbonde aan
Du Plessis Hofmeyr
Malan Ing.
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te laat strek, of van 1 Januarie
tot einde Desember. 

uit ons perspektief het ons reeds
die positiewe uitwerking gesien
van die vorige drie verlagings in
2020 op beleggersvertroue wat
vastebate-beleggings betref. Ons
merk egter ’n verskil in kopertendense – soos ’n skerp toename
in belangstelling in nywerheidseiendom wat vinnig in verspreidingskerns vir die plaaslike
waardeketting omskep kan word,
sowel as luukse residensiële eiendomme soos ’n boslodge met al
die ekstras.”
) Yael Geffen, uitvoerende hoof
van Lew Geffen Sotheby’s International Realty: “Dit is baie positiewe nuus en sal beslis as stimulus
dien in die eiendomsbedryf wat erg onder
druk is. Die nasionale
regulasies wat ons
dwing om ons deure
gesluit te hou terwyl
ander professionele
dienste mag voortgaan, is irrasioneel en ’n groot
aantal eiendomsagentskappe gaan
net nie hiervan herstel
nie. Diegene wat wel die
wrede regulasies van die hoër inperkingsvlakke oorleef, behoort deur gretige nuwe markte
verwelkom te word sodra hulle
weer kan heropen. Een van die
grootste markte gaan eerstekopers wees omdat ’n prima rentekoers van 7,25% ongekend in die
land is en finansiële instellings
gaan meer kapitaal beskikbaar
hê om aan huishoudings en nuwe beleggers te leen.”

Het jy
gehoor?
100 000
’n Verlies aan meer as soveel
poste in die boubedryf in die
Wes-Kaap kan te wagte wees
as die inperkingsregulasies vir
dié bedryf nie dringend verslap
word nie. David Maynier, LUR
vir finansies en ekonomiese geleenthede in die provinsie, het
Dinsdag in ’n verklaring gesê
die beperkings op die boubedryf in die private sektor moet
dringend hersien word om te
voorkom dat dié bedryf in
Suid-Afrika in duie stort.

R172 miljard
Die boubedryf het in 2019 sóveel rand tot die land se bruto
toegevoegde waarde gevoeg.
Die bedryf se bydrae tot die
Wes-Kaap se bruto toegevoegde waarde word op R32 miljard
beraam.

R14,9 miljard
Die verlies aan inkomste vir
mense wat in die boubedryf in
die Wes-Kaap werk, word op
soveel geraam vanweë die
uitwerking van die
Covid-19-pandemie op die
boubedryf in die provinsie.

