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Die standaardbestuursreëls 5 
tot 14 bevat bepalings ra-
kende die trustees van ’n 

deeltitelskema. 
Dit is na my mening wys vir 

deeltiteleienaars en trustees om 
so af en toe hierdeur te lees om 
hulself net weer te herinner aan 
wat daardie bepalings als sê. 

Ons raak vandag net aan ’n 
paar van hierdie aspekte, maar 
gaan lees gerus weer deur al hier-
die bepalings om jou geheue te 
verfris. 

Eerste vergadering 
Ons spring weg met bestuursreël 
5, wat bepaal dat alle eienaars 
trustees van ’n deeltitelskema is 
totdat die eerste vergadering van 
lede deur die ontwikkelaar belê 
en trustees vir die komende jaar 
verkies kan word. 

Indien die deeltitelskema oor 
minder as vier eenhede beskik, 
bly al die eienaars trustees. 

Indien die deeltitelskema egter 
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uit meer as vier eenhede bestaan, 
moet daar van tyd tot tyd nuwe 
trustees verkies word. 

Hierdie verkiesings moet in 
terme van standaardbestuursreël 
7(4) plaasvind op elke algemene 
jaarvergadering wat op die eerste 
vergadering volg. 

Só staan sake verder 
Dit is nie nodig vir ’n trustee om 
’n eienaar (lid) van ’n deel in die 
skema te wees nie. 

’n Trustee hoef ook nie ’n ver-
teenwoordiger van ’n maatskap-
py wat ’n lid van die regspersoon 
is te wees nie. 

’n Trustee mag wel nie die be-
stuursagent of ’n werknemer van 
die bestuursagent wees nie – ten-
sy hierdie persoon ook ’n eienaar 
in die skema is.

Trustees wat ’n direkte of indi-
rekte belang het by ’n saak wat 
deur die trustees oorweeg moet 
word, mag nie teenwoordig wees 
óf deelneem aan die oorweging of 
besluitneming van daardie be-
trokke saak nie.

Trustees word van hul amp 
onthef wanneer:  
(a) hulle bedank, 
(b) deur ’n hof verklaar word om 
nie meer by sy/haar volle ver-
stand te wees nie, 
(c) insolvent raak en die trustee 
se boedel gesekwestreer word;  
(d) skuldig bevind word aan se-
kere misdade; 

(e) gevangenisstraf moet uitdien 
sonder die opsie om ’n boete te 
betaal;
(f) verwyder word van ’n amp/
posisie as gevolg van bedrog of 
omdat geld verduister is; 
(g) verwyder word van die amp 
van trustee deur ’n gewone reso-
lusie op ’n algemene vergadering 
van lede (mits die verwydering 
van die trustee op die agenda vir 
die vergadering aangebring is toe 
die kennisgewing uitgereik is); 
(h) gediskwalifiseer word om as 
’n direkteur van ’n maatskappy 
op te tree ingevolge die Maat-
skappywet; en 
(i) die versuim van ’n trustee om 
enige geld aan die regspersoon te 
betaal waar ’n hof of beoordelaar 
bevind het dat die bedrag/bedrae 
verskuldig en betaalbaar is. 

Wat volg hierop? 
Wanneer ’n trustee van sy/haar 
amp onthef word of bedank, moet 
die oorblywende trustees in ter-
me van standaardbestuursreël 
7(5) – of lede by ’n algemene ver-
gadering – ’n nuwe trustee(s) aan-
stel om die pos te vul. 

Hierdie verkose trustee(s) sal 
dan as trustee dien tot die volgen-
de algemene jaarvergadering. 

Sou ’n trustee tydelik afwesig 
wees, mag die bestaande trustees 
vir hierdie tydperk ’n trustee 
aanstel om in te staan vir die af-
wesige trustee. 

Voorbeelde van afwesigheid is 
waar die persoon vir ’n lang tyd-
perk gaan reis of tydelik medies 
ongeskik is en nie die take van ’n 
trustee kan verrig nie. 

Só werk vergoeding 
Die regspersoon moet trustees 
vergoed vir alle uitgawes wat 
daardie trustee namens die regs-
persoon aangaan. 

Tensy ’n spesiale resolusie so 
bepaal, mag trustees wat eienaars 
binne ’n betrokke skema is nie 
vergoed word vir die uitvoer van 
hul take as trustee nie. Hierdie 
vergoeding verwys na sowel fi-
nansiële as ander vorms van ver-
goeding. 

Trustees wat nie ’n eienaar van 
’n deel is nie (dus ’n onafhanklike 
trustee), mag wel vergoed word 
vir hul diens as ’n trustee – mits 
die vergoeding as deel van die be-

groting deur lede as deel van die 
administratiewe fonds aanvaar 
en goedgekeur is. 

Trustees moet vergader, die 
regspersoon se magte en funksies 
uitoefen, die geld van die regsper-
soon gebruik in pas met die be-
groting, agente en/of werkne-
mers aanstel en notules van trus-
teevergaderings en vergaderings 
van lede saamstel en dit binne se-
we dae ná die vergadering aan le-
de beskikbaar stel.

Die verdere bepalings van stan-
daardbestuursreëls 5 tot 14 han-
teer onder meer oor die geldig-
heid van besluite, kworums vir 
trusteevergaderings en die stem-
reg van die trustees. 

Ek sal dit in volgende week se 
rubriek hanteer. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes.

Wie mag ’n trustee wees?

Huureiendom
David Rice, uittredende bedryfs-
hoof, verduidelik die leegstaan-
syfer word boonop verbloem 
deur wat hulle “spook-” of “ska-
du-leegstand” noem – dis wan-
neer groot maatskappye kantoor-
ruimte huur en dit dan onderver-
huur.

Redefine weet nie noodwendig 

hoeveel van die onderverhuurde 
ruimte ook leegstaan nie.

Maar benewens hulp aan eien-
domshuurders wat sukkel om 
hul huurgeld te betaal, werk Re-
define ook aan maniere om sy 
geboue steeds soveel moontlik 
benut te hou.

Rice verduidelik die grootste 
impak op besoekersgetalle aan 

winkelsentrums was by groot 
streekwinkelsentrums.

Mense het tydens die inper-
king meer aanlyn inkopies ge-
doen en slegs vir noodsaaklikhe-
de dit gewaag om winkel toe te 
gaan.

By sekere winkeleiendomme 
bring Redefine dus nou meer ge-
riefswinkels in. By die East Rand 

Redefine besit die East Rand Mall in Gauteng.  Foto: VERSKAF

Francois Williams

Dit kan nog twee jaar of langer 
duur voordat mense na hul kan-
tore, winkelsentrums en restau-
rante terugkeer, waarsku An-
drew König, uitvoerende hoof 
van die eiendomsfonds Redefine.

Dit is moeilik om te voorspel 
presies hoe en wanneer dit gaan 
gebeur, maar König is oortuig 
daarvan die mens se inherente 
behoefte daaraan om fisiek, emo-
sioneel en kultureel met ander 
mense in aanraking te kom, sal 
uiteindelik meebring dat dinge 
ná die Covid-19-pandemie na nor-
maal terugkeer.

Hy het gepraat op ’n mediases-
sie voor die geslote tydperk vir 
sy halfjaar tot einde Februarie 
wat op 1 Maart begin. Redefine 
verwag om sy resultate vir die 
halfjaar op 17 Mei bekend te 
maak.

Intussen het Redefine gesien 
hoe besoeke aan sy winkelsen-
trums teen Oktober en Novem-
ber verlede jaar tot sowat 80% 
van die vlak voor die pandemie 
herstel het.

Leon Kok, nuwe bedryfshoof 
by Redefine, sê die herstel was 
van korte duur weens die tweede 
vlaag van die pandemie en die 
regering se hervatting van seke-
re inperkingsreëls, wat ’n stok-
kie daarvoor gesteek het.

Die meeste mense werk ook 
nog van die huis af, wat beteken 
die leegstaansyfer in die kantoor-
portefeulje is 14,7%, die hoogste 
tot nog toe in Redefine se be-
staan.

Mall, byvoorbeeld, het hy met 
Checkers ’n kontrak gesluit om 
’n deel van die eiendom te be-
trek. Redefine het ook talle res-
taurante gehelp om aan die gang 
te bly.

König sê Redefine sal eers met 
die goedkeuring van die halfjaar-
syfers sê of hy besluit het om ’n 
dividend te verklaar.

Lesse geleer
Volgens König het die groep baie 
geleer uit Covid-19, soos om nie 
oorambisieus te wees nie, om 
meer realisties te wees met sy 
verwagtings en om meer te fokus 
op omgewingskwessies en “in-
klusiewe kapitalisme”, waarin 
na die breër belanghebbersge-
meenskap gekyk word.

Redefine mik byvoorbeeld 
daarna om die sonkragstelsels op 
sy geboue uit te brei sodat al sy 
nuwe geboue van 2030 geen 
kweekhuisgasse vrystel nie.

Redefine se strategie is steeds 
om niekernbates te verkoop so-
dat die verhouding van lening-
skuld tot eiendomswaarde laer 
is. Die groep het in Desember ’n 
studentebehuisingsprojek in 
Australië verkoop wat hom 
R2,5 miljard in die sak gebring 
het, en wins van R1,2 miljard uit 
plaaslike verkope is in die afgelo-
pe ses maande inbetaal.

Teen einde Augustus 2020 was 
Redefine se plaaslike bates 
R65,4 miljard werd en sy buite-
landse bates R15,6 miljard.

König verwag nie dat bate-
waarde sedertdien met meer as 
3% gedaal het nie.

Bedryfsnuus: ‘Nog 2 j. voor mense terugkeer’


