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Die direksie van die Sharemax-reddingsmaatskappy Nova dink nie die vergoeding van 

miljoene rande wat hy verdien, is buitensporig nie. 

“Die vergoeding is redelik; dis onder die bedryfsnorm en bedra ’n relatief klein 

persentasie van die totale bedryfskoste van die Nova-groep,” sê Dominique Haese, 

uitvoerende hoof van die Nova-eiendomsgroep. 

Sy het gereageer op onthullings deur die elektroniese nuusdiens Moneyweb wat sy 

jarelange hofstryd teen Nova gewen het om insae in die maatskappy se aandeleregister 

te kry. 

Volgens die finansiële verslag van die maatskappy wat Moneyweb onder oë gehad het, 

beloop die direkteursvergoeding van die vier direkteure – Connie Myburgh, Haese, Rudi 

Badenhorst en Dirk Koekemoer – vir die afgelope vyf jaar R66,2 miljoen. Die nuusdiens 

het ’n uittreksel uit die finansiële state met dié syfer gepubliseer. 

Haese verskil hiervan. In ’n geskrewe antwoord op vrae van Netwerk24 sê sy die 

uitbetaling oor ’n tydperk van vyf jaar was R51 miljoen en nie R66,2 miljoen soos 

Moneyweb beweer nie. 

Sy meld ook dat die totale uitbetaling aan skuldbriefhouers oor vier jaar R167 miljoen 

was. 

Haese wys daarop dat die direkteursvergoeding die groei van bates insluit, en dat dié 

bedrae nie fisiek uitbetaal is nie. 

Volgens Nova se finansiële state van 2016 het hy ’n netto batewaarde van R1,2 miljard. 

Aandeleregister 

Moneyweb se ontleding van die aandeleregister het ook aan die lig gebring dat die vier 

direkteure van die Nova Eiendomsgroep net R40 betaal het vir die beheer van dié 

Sharemax-reddingsmaatskappy. Die direkteure besit 87,1% van die aandeelhouding en 
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91% van die stemreg. Drie senior bestuurders van die maatskappy – Nel van Zyl, 

Matthew Osterloh en Corrie van Rooyen – besit ’n verdere 8,6% van die aandele. Die 

sewe stigtersaandeelhouers het net R10 elk vir hul aandele betaal. 

Die oorblywende 4,3% van die aandeelhouding behoort aan sowat 2 000 voormalige 

Sharemax-beleggers wat gekies het om Nova-aandele in plaas van skuldbriewe te 

ontvang. 

Haese sê dat dit onwaar is dat die vier direkteure absolute beheer oor die maatskappy 

wou verkry. 

“Daar is geen korporatiewe kaping of enige ander vorm van wegstekery van die 

aandeelhoudingstruktuur nie.” 

Moneyweb het lank probeer insae kry in Nova se aandeleregister. Die Nova-direkteure 

het op hul beurt geweier om aan Moneyweb se versoek te voldoen. Hulle moes bes gee 

nadat die appèlhof beslis het geen maatskappy kan weier dat ’n lid van die publiek 

toegang tot sy aandeelhouersregister kry nie. 

Volgens Haese was die aandeelhoudingstruktuur in die dokumente van die 

reëlingskema vervat en op die vergaderings voor die skema se aanvaarding bespreek. 

“Die uiteindelike aandeelhoudingstruktuur in Nova Holdings is die gevolg van die 

instelling van die reëlingskema wat aan die destydse direkteure die reg gegee het om 

sewe mense te benoem om aandele in die maatskappy te ontvang. 

“Die sewe aandeelhouers het die verantwoordelikheid ingevolge die skema om 

finansiering te verkry en ander handelings uit te voer om die skuldbriefhouers terug te 

betaal.” 

Sy wys ook daarop dat die aandele wat deur dié benoemde aandeelhouers besit word, in 

die toekoms dalk gebruik sal word om finansiering te verkry vir die uiteindelike 

terugbetaling van die skuldbriewe. 

 

Wie is Nova? 
Die Nova-eiendomsgroep is in 2011 op die been gebring as deel van die reddingsplan 

om beleggers te help nadat die Sharemax-skema in duie gestort het.Destyds was dit die 

grootste ineenstorting van ’n eiendomsindikasie in Suid-Afrika waarin 33 000 beleggers 

’n geraamde R5 miljard belê het. Die reddingsplan wat destyds aanvaar is, het al die 

Sharemax-eiendomme in Nova gekonsolideer. Dit het onder meer meegebring dat die 

meeste van die 33 000 beleggers wat binne die Sharemax-skema aandeelhouers van die 

individuele eiendomme was, skuldbriefhouers in Nova geword en hul regte as 

aandeelhouers verloor het. Sowat 2 000 Sharemax-beleggers het egter verkies om 

aandeelhouers van Nova te word. 


