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Akte van Oprigting van 
 

(Voeg in Naam van Maatskappy) 
________________________________________________ 
‘n privaatmaatskappy, wat ________ direkteure het en ________ alternatiewe direkteure het 
en gemagtig is om nie meer as ____________ aandele van ‘n enkele klas van gewone 
aandele uit te reik soos beskryf in Artikel 2, en wat na verwys word in die res van die Akte 
van Oprigting as “die Maatskappy”. 
 
In hierdie Akte van Oprigting -  
(a) ‘n verwysing na ‘n artikel met ‘n nommer verwys na die ooreenstemmende artikel in die 
Maatskappywet 2008; 
(b) woorde wat gedefinieer word in die Maatskappywet  2008 dra dieselfde betekenis  in 
hierdie Akte as in die wet. 
 
Aanvaarding van die Akte van Oprigting 
 
Hierdie Akte van Oprigting is aanvaar deur die oprigters van die maatskappy  in 
ooreenstemming met artikel 13(1), met bevestiging deur elke oprigter, of namens die 
oprigter, deur sy of haar handtekening. 
 
 

Naam van 
oprigter 

Adres van 
oprigter 

Identiteit of 
Registrasienommer  

Handtekening Datum 

     

     

     

     

     

 
Artikel 1 – Inkorporasie en aard van Maatskappy 
 
1.1 Inkorporasie 
 (1) Die maatskappy is inkorporeer as private maatskappy , soos gedefinieer in die 
 Maatskappywet, 2008. 
 (2) Die maatskappy is inkorporeer in ooreenstemming met en ingevolge die - 
  (a) die bepalings van die Maatskappywet  2008, sonder beperking,  
  uitbreiding, variasie of plaasvervulling; en 
  (b) Die bepalings van hierdie  Akte van Oprigting. 
1.2 Magte van die Maatskappy 
 (1) Die maatskappy is nie onderworpe aan die bepalings vervat in artikel 15(2)(b) of 
 (c) nie. 
 (2) Die doelstellings en magte van die Maatskappy is nie onderworpe aan enige 
 begrensing, beperkings of kwalifikasie, soos voorsien in artikel 19(1)(b)(ii) nie 
1.3 Akte van Oprigting en Maatskappyreels 
 (1) Hierdie Akte van Oprigting van die Maatskappy kan alleen verander of gewysig 
 soos op die wyse soos uiteengesit in artikels 16, 17 of 152(6)(b). 
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 (2) Die magtiging van die Maatskappy se Raad van Direkteure (Direksie) om Reels te 
 maak soos bepaal in artikel 15(3) tot (5), is nie beperk of begrens  op enige wyse  
 deur hierdie Akte van Oprigting nie. 
 (3) Die Direksie moet alle Reels publiseer wat opgestel word in terme van artikels 
 15(3) tot (5) deur ‘n kopie van die reels aan elke aandeelhouer  te versend  per 
 gewone pos.. 
 (4) Die Maatskappy moet ‘n kopie van enige kennisgewing van wysiging van die Akte 
 van Oprigting of die Reels gemaak in terme van artikel 17(1), versend vir elke 
 aandeelhouer per gewone pos. 
1.4 Opsionele bepalings van die Maatskappywet 2008 is nie van toepassing nie 
 (1) Die Maatskappy kies om nie in terme van artikel 34(2) vrywillig te voldoen aan 
 Hoofstuk 3 van die Maatskappywet  2008 nie. 
 (2) Die Maatskappy kies nie om in terme van artikel 118(1)(c) vrywillig homself 
 ondergeskik te stel aan die Oornameregulasies en die bepalings van Dele B en C 
 van Hoofstuk 5 soos vervat in die Wet nie. 
 
Artikel 2 – Sekuriteite van die Maatskappy 
2.1 Sekuriteite 
 (1) Die Maatskappy is gemagtig om nie meer aandele uit te reik as die aantal 
 aandele van ‘n enkele klas van gewone aandele  met geen nominale of pari waarde 
 soos aangedui hierbo, en elke uitreikte aandeel maak die houer daarvan geregtig 
 om -  (a) te stem in enige aangeleentheid waaroor aandeelhouers van ‘n  
  maatskappy sou kon stem; 
  (b) deel te neem in die verdeling van winste aan aandeelhouers; en 
  (c) deel te neem in die verdeling van die reswaarde van die Maatskpappy met 
  ontbinding. 
 (2) Die Maatskappy mag nie ‘n aanbod  van enige van sy sekuriteite maak aan die 
 publiek nie 
 (3) Die voorkoopreg van ‘n Maatskappy se aandeelhouers vir die inskryf  van 
 bykomende aandele  soos uiteengesit in artikel 39(2), is nie beperk, negeer  of 
 begrens  op enige wyse  soos omskrywe in artikel 39(3) , of ondergeskik aan enige 
 voorwaardes  soos uiteengesit in daardie artikel nie. 
 (4) De Akte van Oprigting beperk of begrens nie die mag wat die Direksie van ‘n 
 Maatskappy het om–– 
  (a) die Maatskappy volmag te gee om versekerde en onversekerde skuld- 
  instrumente uit te reik soos uiteengesit in artikel 43(2); of om spesiale  
  voorregte verwant aan enige skuld-instrument  toe te ken, soos uiteengesit  in 
  artikel 43(3); 
  (b) die Maatskappy te magtig om finansiele bystand te lewer aan enige  
  persoon vir die inskryf van opsies of sekuriteite van die Maatskappy of ‘n  
  verwante of onderling verwante maatskappy, soos beskryf in artikel 44; 
  (c) die uitreik van gemagtigde aandele van die Maatskappy  as kapitalisasie 
  aandele  soos beskryf in artikel 47(1);  of 
  (d) goed te keur dat aandeelhouers kan kies om kontant te ontvang in ruil vir 
  kapitalisasie aandele soos uiteengesit in artikel 47(1).  
 
2.2 Registrasie van voordelige belange 
Die Akte van Oprigting beperk of begrens nie die magtiging wat ‘n Direksie het om toe te laat 
dat die Maatskappy se uitgereikte sekuriteite gehou word in die naam van een persoon vir 
die voordeel van ‘n ander nie,  soos uiteengesit in artikel 56(1).  
 
Artikel 3 – Aandeelhouers en vergaderings 
3.1 Aandeelhouers se reg tot inligting 
Enige persoon wat ‘n voordelige belang in enige van die Maatskappy se sekuriteite het, het 
die reg van toegang tot inligting soos uiteengesit in artikel 26(1). 
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3.2 Aandeelhouers se volmag 
 (1) Die akte van Oprigting beperk of begrens nie die volmag van een aandeelhouer 
 van ’n Maatskappy as daar net een aandeelhouer is nie. Hierdie volmag het te 
 make met die mag om te enige tyd op te tree sonder kennis of nakoming van interne 
 formaliteite soos uiteengesit in artikel 57(2);. 
 (2) Die Akte van Oprigting beperk of begrens nie die volmag van elke aandeelhouer, 
 wie ook direkteur is, om op te tree sonder kennis  of nakoming van interne 
 formaliteite, soos uiteengesit in artikel 57(4) nie. 
3.3 Verteenwoordiging van aandeelhouer  deur gevolmagtigde 
 (1) Hierdie Akte van Oprigting beperk, begrens of wysig nie die regte van ‘n 
 aandeelhouer van ‘n Maatskappy om –– 
  (a) Twee of meer persone gelyktydig aan te wys as gevolmagtigdes soos  
  bepaal in artikel 58(3) nie; of 
  (b) die gevolmagtigde se magte te delegeer aan ‘n ander persoon  soos  
  bepaal in artikel 58(3)(b) nie. 
 (2) Die Akte van Oprigting wysig nie die vereiste dat ‘n aandeelhouer aan die 
 Maatskappy ‘n kopie van die dokument moet lewer wat ‘n gevolmagtigde aanstel, 
 soos uiteengesit in artikel 58(3)(c) nie. 
 (3) Hierdie Akte van Oprigting beperk of begrens nie die mag wat ‘n gevolmagtigde 
 het  om sonder die opdrag van die aandeelhouer  te stem of buite stemming te bly 
 nie, soos uiteengesit in artikel 58(7), 
3.4 Rekorddatum vir die uitoefening van die regte van aandeelhouers 
Die rekorddatum  (soos in artikel 59) vir ‘n spesifieke saak is soos per artikel 59(3) as die 
Direksie nalaat om ‘n rekorddatum vas te stel. 
3.5 Aandelhouersvergaderings 
 (1) Die Maatskappy is nie verplig om enige aandeelhouersvergaderings te hou nie 
 behalwe spesifiek soos uiteengesit in die Maatskappywet  2008. 
 (2) Houers van 10% van die stemreg wat uitgeoefen kan word op ‘n vergadering, kan 
 die plaasvind van ‘n vergadering versoek, soos uiteengesit in artikel 61(3); 
 (3) Hierdie Akte van Oprigting beperk of begrens nie die magtiging wat ‘n Direksie 
 het om die ligging van enige aandeelhouersvergadering te bepaal en die vergadering 
 kan plaasvind in die Republiek of in die buiteland,  ingevolge artikel 61 en Artikel 
 91(9); 
 (4) Artikel 62(1) bepaal die minimum dae kennis vir ‘n Maatskappy se 
 aandeelhouersvergadering . 
 (5) Die vermoe van die Maatskappy om vergaderings uitsluitlik via elektroniese 
 medium te doen, en ook om deelname via elektroniese kommunikasie toe te laat, 
 soos vermeld in artikel 63, word nie beperk in hierdie Akte van Oprigting nie.  
 (6) Artikel 64(1) bepaal die kworurnvereistes vir die begin van ’n 
 aandeelhouersvergadering of die kworumvereistes om ‘n saak te bespreek. 
 (7) Artikel 64(4) en (5) se tydperiodes is van toepassing sonder wysiging op die 
 Maatskappy. 
 (8) Die magtiging van ‘n Maatskappy om ‘n saak te oorweeg soos uiteengesit in 
 artikel 64(9),  word nie in hierdie Akte van Oprigting beperk of begrens nie. 
 (9) Artikel 64(13) se maksimum periode vir uitstel van ‘n vergadering is van 
 toepassing op die Maatskappy sonder wysiging. 
3.6 Aandeelhouersbesluite 
 (1) ‘n Gewone besluit kan aangeneem word deur ten minste 50% van die stemreg 
 uitgeoefen  ten gunste van ‘n voorstel op ‘n aandeelhouersvergadering soos bepaal 
 in artikel 65(7) 
 (2) n Spesiale besluit kan aangeneem word deur ten minste 75% van die stemreg 
 uitgeoefen  ten gunste van ‘n voorstel op ‘n aandeelhouersvergadering soos bepaal 
 in artikel 65(9) 
 (3) ‘n Spesiale besluit is nie nodig behalwe vir daardie sake wat uiteengesit word in 
 artikel 65(11) of elders in die Wet waar spesifiek spesiale besluite versoek word. 
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Artikel 4 – Direkteure en beamptes 
4.1 Samestelling van die Raad van Direkteure (Direksie) 
 (1) Die Direksie van die Maatskappy word saamgestel uit die getal direkteure en 
 alternatiewe direkteure hierbo genoem. Elke direkteur is verkies deur die houers van 
 sekuriteite  soos bepaal in artikel 68. 
 (2) Die wyse waardeur direkteure verkies word is soos uiteengesit in artikel 68(2),  en 
 elke direkteur dien vir ‘n onbepaalde periode soos uiteengesit in artikel 68(1). 
4.2 Volmag van die Direksie 
 (1) Die volmag van die Direksie is om die besigheid te bestuur en te stuur soos 
 uiteengesit in artkel 66(1) en is nie beperk of begrens deur hierdie Akte van Oprigting 
 nie. 
 (2) Indien die Maatskappy slegs een direkteur het, soos voorsien in artikel 57(3), kan 
 die direkteur optree sonder kennis en die normale interne formaliteite  en is hy of sy  
 nie beperk deur hierdie Akte van Oprigting nie. 
4.3 Vergadering van Direkteure 
 (1) 25% van direkteure mag ‘n direksievergadering versoek soos bepaal in artikel 
 73(1)  
 (2) Hierdie Akte van Oprigting beperk of begrens nie die mag van die Direksie om -– 
  (a) ‘n vergadering te hou volledig deur middel van elektroniese medium, of 
  om deelname elektronies toe te laat in ooreenstemming met artikel 73; of 
  (b) die wyse en formaat te bepaal waarin kennis van vergaderings gegee  
  word soos bepaal in artikel 73(4); of 
  (c) voort te gaan met ‘n vergadering ten spyte van dat kennis nie behoorlik  
  gegee is nie, soos bepaal in artikel 73(5); of 
  (d) ‘n saak te oorweeg buite ‘n vergadering soos beoog in artikel 74 
4.4 Direkteursvergoeding en finansiele bystand 
Hierdie Akte van Oprigting beperk nie die mag van ‘n Maatskappy om- 
 (a) Direkteursvergoeding aan die Maatskappy se direkteure te betaal nie, in 
 ooreenstemming met ‘n spesiale besluit goedgekeur die Maatskappy se 
 aandeelhouers , binne twee van die voorafgaande twee jare, soos uiteengesit in 
 artikels 66(9) en (10); 
 (b) direkteure te vergoed vir uitgawes aangegaan ten opsigte van regskoste vir 
 homself  soos uiteengesit in artikel 78(3), 
 (c) ‘n direkteur kwyt te skeld ten opsigte van ‘n verpligtng soos uiteengesit in artikel 
 78(5) 
 (d) Versekering uit te neem ten einde die Maatskappy, of ‘n direkteur te beskerm 

 soos beoog in artikel 78(6) 


