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VOORLIGTINGSNOTAS – VOORLIGTING AAN SKULDBRIEF KREDITUERE TYDENS ‘N SKULDBRIEF KREDITEUR 

VERGADERING WAT OP 24NOVEMBER 2017 BY DIEP IN DIE BERG, PRETORIA, GEHOU WAS 

 

Die volgende inligting was deur die Hoof Uitvoerende Beampte van Nova Property Group Beperk (“Nova”), 

Dominique Haese, oorgedra tydens die verdaagde vergadering van Skuldbrief Krediteure wat op 24 November 

2017 gehou is. 

 

1. Waar is ons nou en wat is die pad vorentoe? 

 

Na die vorige Skuldbrief Krediteure vergadering van Vrydag, 10 November 2017, het die Nova Direksie 

(“Direksie”) oorweging geskenk aan die kwessies wat deur die Skuldbrief Krediteure geopper was.  Die Direksie 

het vervolgens ‘n persverklaring uitgereik wat op die Frontier Accounting and Secretarial Services (Edms) Beperk 

(“Frontier”) se webtuiste www.frontieram.co.za besigtig kan word. Die Voorsitter van die vergadering, Mnr 

Graeme Polson, het in sy openingsrede beklemtoon dat, nadat sekere terugvoer by dié vergadering gegee is, die 

vergadering verder verdaag sal word tot Vrydag, 16 Maart 2017.  Die verdaging sal die Direksie die kans bied 

om aandag aan verdere kwessies te gee en om aan die Skuldbrief Krediteure die kans te gun om hulle stemming 

te heroorweeg met inagneming van verdere inligting tot hulle beskikking. 

 

2. Wat is die voorgestelde wysigings wat die Skuldbrief Krediteure tydens die vorige vergadering geopper 

het? 

 

a. Daar was voorgestel dat die notering van die Nova Property Group maatskappy wat op die JSE 

genoteer staan te word, Listco, se notering ‘n voorvereiste word van die Skuldbrief Krediteur 

Skema.  Hierdie voorstel was deur die Direksie aanvaar.  Dit sal beteken dat, indien ‘n “Ten 

Gunste” stem verkry word en op voorwaarde dat die JSE Limited (“JSE”) die notering van Listco 

goedkeur, die omskakeling van Skuldbriewe na Genoteerde Aandele ge-implementeer sal word.   

Gevolglik sal die opsie om Skuldbriewe na ongenoteerde aandele, soos voorsiening voor gemaak 

word in die Omsendskrywe (in die geval waar die JSE nie die notering goedkeur nie) nie verder ‘n 

opsie sal wees nie. 

 

b. Dit is ook bevestig dat, ná goedkeuring deur die Skuldbrief Krediteure, die Reëlingskema ook aan 

die Hooggeregshof voorgelê sal word vir bekragtiging. 

 

3. Sal die eiendomsportefeulje na Listco oorgedra word? 

 

Ja, die Mededingingskommissie het die transaksie onvoorwaardelik goedgekeur.  Dit beteken dat al die 

onderliggende eiendomme in die portefeulje, wat ‘n integrale deel is van die Groep, deur Listco , waarin 

Skuldbrief Krediteure aandele sal besit indien die Reëlingskema goedgekeur word, besit sal word.  Hierdie 

goedkeuring deur die Mededingingingskommissie laat ook toe dat die 96% aandeelhouding van Nova Nominees 

(Edms) Beperk ontbondel kan word na Listco. 

 

 

4. Wanneer sal die Billikheids- en Redelikheidsmening en die Voornotering Verklaring beskikbaar wees? 

 

Soos versoek deur die Skuldbrief Krediteure, is die Direksie tans besig om ‘n Billikheids- en Redelikheidsmening 

rakende die voorgestelde Skema te verkry.  Al die toepaslike inligting, insluitend ‘n Voornotering Verklaring, sal 

aan die Skuldbrief Krediteure beskikbaar gemaak word sodra dit beskikbaar is en soos regulatoriese proses dit 

toelaat dat die inligting versprei kan word.  Dit is in die lig van die addisonele inligting (wat tans deur die nodige 
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regulatoriese prosesse gaan) dat die vergadering verdaag is tot Vrydag 16 Maart 2018 om sodoende ook aan 

die Direksie die nodige tyd te gee om die prosesse te voltooi en om die Skuldbrief Krediteure toe te laat om die 

addisionele inligting te verwerk soos en wanneer dit beskikbaar raak. 

 

Die voorligting wat tydens die vorige vergadering van 10 November 2017 gedoen is, is getranskribeer en is, 

tesame met die klankgreep daarvan, op www.frontieram.co.za beskikbaar.  Tydens dié vergadering is verdere 

belangrike inligting gegee wat ook op die webtuiste onder “Downloads” gevind kan word. 

 

5. Wat is die stand van Volmagte wat reeds ingedien is? 

 

Alle wettige Volmagte wat reeds ingedien is bly van krag.  Skuldbrief Krediteure mag egter hulle opdragte aan 

volmaghouers wysig tot en met die verdaagde vergadering van Vrydag, 16 Maart 2018, soos en wanneer nuwe 

inligting beskikbaar raak.  Skuldbrief Krediteure kan nuwe volmagvorms aanvra  deur die Frontier kantore te 

kontak by telefoonnommer 012 425 5000 of per e-pos aan nova155@frontieram.co.za.  Let daarop dat die 

volmagvorms verpersoonlik is.  Ons sal voortgaan om nuwe inligting beskikbaar te maak om sodoende te 

verseker dat Skuldbrief Krediteure op hoogte gehou word van prosesse en die optredes wat geneem moet word. 

 

6. Waarom is die transaksie voordelig vir Skuldbrief Krediteure? 

 

Die Direksie bly oortuig dat die noteringsvoorstel in die beste belang van die Skuldbrief Krediteure is.  Die 

omskakeling van skuld (Skuldbriewe) na ekwiteit (Aandele) sal Nova toegang gee tot addisionele kapitaal, wat 

die maatskappy in staat sal stel om waarde binne die eiendomsportefeulje te onsluit tot voordeel van alle 

Aandeelhouers. 

 

Die alternatief tot ‘n notering is die voortsetting van die huidige operasionele struktuur van Nova vir die 

volgende vyf jaar waartydens waardes van die bates ontsluit sal word en Skuldbriefhouers terug betaal sal word 

soos en wanneer voldoende waarde ontsluit word om terugbetaling te regverdig.  Dit word voorsien dat hierdie 

proses stadig sal wees, aangesien banke steeds nie gemaklik is om Nova te befonds nie, gegewe die huidge groot 

Skuldbrief Krediteure basis in Nova.  Hierdie situasie sal verander met die omskakeling van skuld na ekwiteit in 

‘n genoteerde omgewing. 

 

7. Wat is die voordele van die voorgestelde Skema? 

 

a. Die omskakeling van Skuldbriewe na Aandeelkapitaal sal ‘n positiewe netto batewaarde vir die 

Maatskappy tot gevolg hê wat finansiële instellings soos banke, meer geneë sal maak om kapitaal 

aan Nova beskikbaar te maak. 

 

b. ‘n Notering sal ‘n platform vir die Skuldbrief Krediteure skep waardeur hulle waarde kan onsluit 

deur hulle genoteerde aandele op die JSE te verhandel.  Soos voorheen aangedui, het Nova Oordrag 

Sekretarisse, Computershare Investors Limited, aangestel wie Aandeelhouers kan bystaan in die 

verhandeling van hulle aandele, hetsy in totaal of ‘n gedeelte van hulle aandeelhouding. 

 

8. Vorm Silverwater Crossing– en Magalieskruin-verwante Skuldbriewe deel van die notering? 

 

Nee, die rede hiervoor is dat Silverwater Crossing– en Magalieskruin-verwante Skuldbrief Krediteure volle 

terugbetaling sal ontvang.  50% wat op 15 Desember 2017 betaal sal word met ‘n finale betaling wat voor 28 

Februarie 2018 betaal sal word.  ‘n SMS in dié verband is reeds aan die betrokke Skuldbrief Krediteure gestuur.  
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Gevolglik sal dit vir dié Skuldbrief Kredituere nie nodig wees om aan te dui of hulle hul skuld in genoteerde 

aandele omgeskakel wil hê nie.   

 

NOTA 

 

9. Skema dokumente wat nie by die Poskantoor afgehaal is nie 

 

Redelik baie Skema Omsendskrywes wat nie by die Poskantoor afgehaal is nie, word na Frontier teruggestur.  

Redes vir die terugsending, soos aangedui deur die Poskantoor, is, onder andere, die volgende: 

 

- Onopge-eis 

- Posbus gesluit 

- Adres onvoldoende 

- Getrek sonder nuwe adres 

 

Skuldbrief Krediteure wat nie in besit is van die Omsendskrywe nie, kan dit besigtig op die Frontier webtuiste en 

kan ‘n afskrif van die verpersoonlike Volmagvorm versoek per e-pos aan nova155@frontieram.co.za, per faks 

aan 086 508 4317 of per telefoon aan 012 425 5000. 

 

Skuldbrief Krediteure word ook versoek om hulle kontak besonderhede op datum te bring per e-pos aan 

admin@frontieram.co.za of per faks aan 086 508 4317. 
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