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U moes teen hierdie tyd reeds die volgende studiebriewe ontvang het: 
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1 TERUGVOERING OP WERKOPDRAG 01  
2 TERUGVOERING OP WERKOPDRAG 02 
3 TERUGVOERING OP DIE KONSEPEKSAMENVRAESTEL 
 
1 TERUGVOERING OP WERKOPDRAG 01  
 
VRAAG 1 
 
Antwoord: (3) 
 
Rede: sien Maatskappye en ander besigheidstrukture par 14.1 en 14.12 
   
(1) is KORREK. Alhoewel trusts nie afsonderlike regspersone is nie, word trustskuld gewoonlik 
slegs gedelg uit die trustboedel.  
 
(2) is KORREK. Dit is moontlik om voorsiening te maak vir die voortsetting van ’n trust ten spyte 
van die verandering van trustee of trustbegunstigdes. Derhalwe kan trusts die voorreg van 
voortgesette bestaan geniet. 
 
(3) is ONWAAR. Enige persoon, hetsy ’n natuurlike of ’n regspersoon, mag ’n trustbegunstigde 
wees. 

 
(4) is KORREK. Daar is beperkte statutêre regulering ten opsigte van trusts.  
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VRAAG 2 
 
Antwoord: (2) 
 
Rede: sien Maatskappye en ander besigheidstrukture par 14.12 
 
(1) is KORREK. Natuurlike en regspersone mag partye wees by trusts, hetsy as stigters, 
trustees of begunstigdes. 
 
(2) is ONWAAR. ’n Trustee mag nie trustbates blootstel aan besigheids- of ander risiko’s nie, 
aangesien dit sou neerkom op ’n verbreking van die trustee se vertrouensverpligtinge.   
 
(3) is KORREK. ’n besigheidstrust word nie blootgestel aan die risiko van mislukking nie, 
aangesien dit die voordeel van beperkte aanspreeklikheid geniet. 
 
(4) is KORREK. Natuurlike en regspersone mag partye wees by trusts, hetsy as stigters, 
trustees of begunstigdes. 
 
 
VRAAG 3 
 
Antwoord: (4) 
 
Rede: sien Maatskappye en ander besigheidstrukture par 12.3.4 en 12.3.5 
 
A en C is ONWAAR. ’n Vennootskap word gevorm deur die sluit van ’n geldige 
vennootskapsooreenkoms wat al die essentialia insluit vir vennootskapskontrakte. 
Vennootskappe mag verder nie besigheid bedryf wat regtens verbied word of teen die openbare 
belang is nie. Legaliteit is een van die algemene geldigheidsvereistes vir die sluit van kontrakte. 
 
B en D is KORREK. Dit is nie vir natuurlike en regspersone verbode om ’n vennootskapskontrak 
te sluit nie. 
 
 
VRAAG 4 
 
Antwoord: (1) 
 
Rede: sien Maatskappye en ander besigheidstrukture par 12.3.1 
 
(1) is ONWAAR. ’n Bydrae moet blootgestel wees aan die risiko van die besigheid ten einde te 
voldoen aan die vereistes vir geldige bydraes. 
  
(2) is KORREK. Solank die bydrae ’n ekonomiese waarde het, voldoen dit aan die vereiste. 

 

(3) is KORREK. Die gebruik van die trok kan beskou word as ’n bydrae, aangesien dit ’n 
geldwaarde het. 
 
(4) is KORREK. Alhoewel dit ’n naturalia van ’n vennootskapskontrak is dat geen vergoeding 
betaalbaar is ten opsigte van. bydraes gelewer nie, is dit nogtans moontlik dat die partye anders 
kan ooreenkom.  
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VRAAG 5 
 
Antwoord: (2) 
 
Rede: sien Maatskappye en ander besigheidstrukture par 12.3 
 
(1) is ONWAAR. Die essentialia vir vennootskapskontrakte sluit in dat ’n vennootskap opgerig 
moet word met die doel om wins te maak. 
 
(2) is KORREK. Die doel met die oprigting van die vennootskap is duidelik nie om wins te maak 
nie. Aangesien dit een van die essentialia van ’n vennootskap is, kom daar dus nie ’n 
vennootskap tot stand nie. 
 
(3) is ONWAAR. ’n Bydrae moet waardeerbaar wees of ’n ekonomiese waarde hê. Ten spyte 
van die feit dat daar steeds betaal moet word vir die boumateriaal, bly dit ’n geldige bydrae, 
aangesien die boumateriaal teen kosprys bekom word, wat wel ’n geldwaarde het. 
 
(4) is ONWAAR. Indien al die essentialia nie teenwoordig is nie, kom daar nie ’n vennootskap 
tot stand nie. 

 
 
VRAAG 6 
 
Antwoord: (1) 
 
Rede: sien Maatskappye en ander besigheidstrukture par 12.5 &12.6.2 
 
(1) is ONWAAR. Vennote geniet volmag om kontrakte binne die bestek van die 
vennootskapsbesigheid te sluit. Dit staan ook bekend as ”wedersydse  
verteenwoordigingsbevoegdheid”. 
 
(2) is KORREK. Dit is een van die regte van vennote om deel te neem aan die bestuur van ’n 
vennootskap. 
 
(3) is KORREK vir dieselfde rede as (2) hierbo. 
 
(4) is KORREK. Die reg om die rekeningkundige rekords na te gaan, hang saam met die 
verpligting van elke vennoot om behoorlik te verreken aan mede-vennote. Derhalwe het elke 
vennoot die reg om vennootskapsrekords na te gaan. 

 
 
VRAAG 7 
 
Antwoord: (3) 
 
Rede: sien studie-eenheid 10.4 in die studiegids 
 
A. en C. is KORREK. Indien ’n vennoot toestemming van sy of haar mede-vennote vekry vir die 
persoonlike gebruik van ’n vennootskapsbate, of indien die gebruik beperk is en nie inbreuk 
maak met die belange van die vennootskap nie, mag ’n vennoot die bate gebruik.  
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VRAAG 8 
 
Antwoord: (4) 
 
Rede: sien Maatskappye en ander besigheidstrukture par 12.4.1.2 
 
(1), (2) & (3) is ONWAAR. As die motorvoertuig aangekoop is vir die vennootskap, sou die 
vennote mede-eienaars van die voertuig en mede-skuldenaars van Damascena gewees het. 
Dan sou Damascena die vennote gesamentlik of alternatief in die naam van die vennootskap 
aanspreeklik moes gehou het. 
 
Aangesien die bate gekoop is vir Zola en nie ’n vennootskapsbate was nie, moet Damascena 
vir Charles dagvaar. 
 
 
VRAAG 9 
 
Antwoord: (4) 
 
Rede:     sien Maatskappye en ander besigheidstrukture par 12.4, 12.6.1 & 12.6.2 asook 
     studie-eenheid 10.5 in die studiegids 
 
(1) is KORREK. Vennote deel in die vennootskap se verliese in dieselfde verhouding as waarin 
die vennootskap se winste verdeel word, tensy daar anders ooreengekom is.  
 
(2) is KORREK. As gevolg van die feit dat ‘n vennootskap nie afsonderlike regspersoonlikheid 
geniet nie, is vennote mede-eienaars van die vennootskapsbates. 
 
(3) is KORREK. Dit is ’n natuurlike gevolg van ’n vennootskapsooreenkoms dat vennote nie 
vergoeding ontvang vir die bydraes wat hulle lewer nie. Vennote word vergoed by wyse van die 
winste wat gemaak en tussen die vennote verdeel word.  
 
(4) is ONWAAR. Dit is een van die essentialia van ’n vennootskap.   
 
 
VRAAG 10 
 
Antwoord: (1) 
 
Rede: sien Maatskappye en ander besigheidstrukture par 12.2.2 
 
(1) is KORREK. ’n Stille vennootskap is ’n vennootskap wat slegs bestuur word in die naam van 
sommige van die vennote. 
(2) is ONWAAR. Indien ’n buitengewone vennoot begin optree as ’n gewone vennoot en 
deelneem aan die bestuur van die vennootskap, verloor hy of sy die beskerming van beperkte 
aanspreeklikheid. 
  
(3) is ONWAAR. ’n Vennoot en commandite is ook aanspreeklik vir die vennootskapskuld, maar 
sy of haar aanspreeklikheid word beperk tot ’n spesifieke bedrag.  
 
(4) is ONWAAR. Slegs ’n vennoot en commandite se aanspreeklikheid word beperk tot ’n 
spesifieke bedrag. ’n Stille vennoot is steeds aanspreeklik vir sy of haar gedeelte van die 
vennootskapskuld. 
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2  TERUGVOERING OP WERKOPDRAG 02 
 
VRAAG 1 
 
Sien Afdeling 13.1 in die handboek asook  
studie-eenheid 11.2 in die studiegids 
 
U moes vyf (5) voordele verbonde aan beslote korporasies genoem het. Daar is baie wat u kon 
genoem het, waaronder die volgende: 
 

•  ’n Beslote korporasie is ’n regspersoon wat afsonderlik van die lede bestaan (beslote 
korporasies geniet afsonderlike regspersoonlikheid). 

•  Beslote korporasies geniet die magte en bevoegdhede van natuurlike persone. 
•  Beslote korporasies geniet voortgesette voortbestaan. 
•  ’n Enkele persoon kan ’n beslote korporasie stig; dit hoef nie ’n onderneming te wees 

met die oog op wins nie. 
•  Lede word die grootste moontlike buigbaarheid toegelaat by die regulering van interne 

verhoudinge en die bestuur van ’n beslote korporasie. 
•  Die inligting en administrasie van beslote korporasies is onderhewig aan die minimum 

aantal formaliteite. 
•  Die beslote korporasie mag die kapitaal aanwend op enige wyse wat dit verkies, solank 

daar voldoen word aan die solvensie- en likiditeitskriteria. 
•  Alle lede het gelyke seggenskap in die bestuur van die besigheid. 
•  Lede geniet beperkte aanspreeklikheid. 
•  Die gemeenregtelike beginsels ten opsigte van vertrouensverpligtinge en die verpligting 

tot sorg en vaardigheid is gekodifiseer, en derhalwe weet ’n lid presies wat van hom of 
haar verwag word. 

•  Die rekeningkundige en blootleggingsvereistes is minder beperkend as in maatskappye. 
 
VRAAG 2 
 
Hier is u gevra om te besluit of ’n besluit om dividende te verklaar sonder dat ’n vergadering 
belê is, geldig was of nie. U is ook uitdruklik gevra om te verwys na toepaslike regspraak. 
 
Let aseblief daarop dat indien u dus versuim het om na toepaslike regspraak te verwys, u twee 
punte sou verbeur het. Indien u verder ook nie tot ’n gevolgtrekking gekom het rakende die 
vraag of die verklaring van dividende geldig was al dan nie nie, sou u ook ’n punt verloor het. 
 
ONTHOU: Lees altyd die vrae noukeurig deur! 
 
Sekere besluite mag geneem word sonder dat ’n vergadering belê word indien al die lede ten 
volle bewus is van die feite, en as al die lede daartoe toestem (eenparige instemming). 
 
Verwys na Gohlke and Schneider v Westies Minerals (Edms) Bpk 1970 (2) SA 685 (A) (of ‘n 
aanvaarbare afgekorte verwysing daarvan). In hierdie saak is beslis dat lede ’n direkteur in die 
direksie mag aanstel sonder dat ‘n formele vergadering gehou is, aangesien daar eenparige 
instemming was.  
 
In re Duomatic Bpk [1969] 1 ALL ER 161 (Ch) (of ‘n aanvaarbare afgekorte verwysing) is bevind 
dat die eenparige goedkeuring van die direkteursvergoeding deur die twee direkteure wat ook al 
die stemgeregtigde aandele in ’n maatskappy hou, geag mag word as ’n aandeelhouersbesluit 
wat die betaling magtig.  
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Ingevolge artikel 60 van die Maatskappywet 71 van 2008 mag ’n besluit aan aandeelhouers 
beskikbaar gestel word, en indien die voorgeskrewe meerderheid van die aandeelhouers die 
besluit skriftelik goedkeur, het dit dieselfde uitwerking hê asof die besluit geneem is by ’n 
vergadering van aandeelhouers, alhoewel geen vergadering belê is nie. Met ander woorde, 
eenparige instemming is nie meer nodig nie. 
  
Sake wat ingevolge die Maatskappywet 71 van 2008 of die akte van oprigting by ’n algemene 
jaarvergadering oorweeg moet word, mag egter nie by wyse van hierdie prosedure behartig 
word nie. 
 
Toepassing: Ingevolge die feitestel is Bongi en Zandile ook die enigste aandeelhouers van 
Montaness (Edms) Bpk. Die besluit om dividende te verklaar, is nie een van die besluite wat 
uitsluitlik op ’n algemene jaarvergadering geneem moet word nie. 
 
Gevolgtrekking: Ja. Die besluit om ’n dividend te verklaar, was geldig.   
 
 
3 TERUGVOERING OP KONSEPVRAESTEL 
LET WEL: Die antwoorde hieronder is slegs riglyne om die vrae te beantwoord en moet nie 
beskou word as die memorandum nie. 
 

Afdeling A 
 
Vraag 1 
 
o ’n Maatskappy met ’n winsoogmerk (profit company) word ingelyf met die doel om wins vir 
die aandeelhouers te genereer. 
o ’n Maatskappy met ’n winsoogmerk (profit company) mag ingelyf word deur een of meer 
persone.  
o Vier entiteite kwalifiseer as maatskappye met ’n winsoogmerk: private maatskappye, 
publieke maatskappye, maatskappye in staatsbesit (state-owned companies) en maatskappye 
met persoonlike aanspreeklikheid.  
 
•  ’n Maatskappy sonder winsoogmerk (non-profit company) is voorheen erken as ’n artikel 
21-maatskappy. Die doelstelling van die maatskappy moet wees om een of meer kulturele, 
sosiale of gemeenskaplike belange te bevorder.  
•  Alle bates en inkomste van ’n maatskappy sonder winsoogmerk (non-profit company) moet 
benut word om die maatskappy se doel te verwesenlik.  
•  ’n Maatskappy sonder winsoogmerk (non-profit company) hoef nie lede te hê nie, maar die 
akte van oprigting mag bepaal dat die maatskappy wel lede het.  
(Sien Maatskappye en ander besigheidstrukture par 2.6) 

 
1.2 Bestaande beslote korporasies bly voortbestaan, maar na die inwerkingtreding van die 

Maatskappywet 71 van 2008 is dit nie meer moontlik om ’n nuwe beslote korporasie op 
te rig nie. Dit is ook nie meer moontlik om ‘n maatskappy in ‘n beslote korporasie te 
omskep nie.  

 
Sien Maatskappye en ander besigheidstrukture par 2.7 
 
1.3 Artikel 21: ’n Persoon (promotor) mag ’n skriftelike ooreenkoms aangaan in die naam 

van, of voordoen om die kontrak in die naam van ’n entiteit te sluit, wat beoog om ingelyf 
te word as ’n maatskappy, maar wat nie ten tyde van kontraksluiting bestaan nie. 
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•  Binne drie maande na die datum van oprigting van die maatskappy mag die maatskappy 
die voorinkorporasiekontrak totaal, gedeeltelik of voorwaardelik ratifiseer of verwerp. Die 
kontrak word terugwerkend geratifiseer tot op die datum waarop die ooreenkoms gesluit 
is. Indien die direksie die kontrak nie ratifiseer of verwerp nie, word geag dat die 
maatskappy die ooreenkoms geratifiseer het. 

•  Indien die kontrak geratifiseer word, is die kontrak afdwingbaar teenoor die maatskappy 
asof die maatskappy by kontraksluiting ’n party by die ooreenkoms was.  

•  ’n Promotor is gesamentlik met en afsonderlik van so ’n persoon aanspreeklik vir 
verpligtinge ingevolge die voorinkorporasiekontrak indien die maatskappy nie ingelyf 
word nie of indien die maatskappy die kontrak verwerp. 

•  Die gemenereg word nie uitgesluit deur artikel 21 nie. Dit is steeds moontlik om ’n 
kontrak ten behoewe van ’n derde party te sluit. Daar is geen formele vereistes vir artikel 
21 nie. Dit sal egter moeilik wees om te bepaal welke konstruksie gebruik word indien die 
bewoording van die kontrak onduidelik is. 

Sien Maatskappye en ander besigheidstrukture par 2.10 
 
Vergelyking: 
 

•  Die gemenereg bied moontlik ’n beter opsie bied, aangesien die promotor ingevolge 
artikel 21 persoonlik aanspreeklik gehou word. 

•  U moes u eie opinie gegee het. Let asseblief daarop dat, ingevolge artikel 21, die 
persoon wat die kontrak sluit persoonlik aanspreeklik gestel word. Dit is nie outomaties 
die geval ingevolge die gemeenregtelike opsie nie. Dit is belangrik dat die partye duidelik 
aantoon welke een van die twee strukture gebruik word: artikel 21 of die gemenereg. 

 
1.4 Die akte van oprigting en enige maatskappyreëls is bindend tussen 
 

•  die maatskappy en elke aandeelhouer (a 15(6)(a))  

•  tussen die aandeelhouers van die maatskappy onderling (a 15(6)(b))  

•  die maatskappy en elke direkteur of voorgeskrewe beampte van die maatskappy 

(a 15(6)(c)(i))  

•  die maatskappy en elke lid van die ouditkomitee of lid van ’n direksiekomitee in 
die uitvoering van sy of haar funksies in die maatskappy  

Ons sou ook ’n punt toegeken het indien u aangedui het dat dit onduidelik is wat die regstatus 

van die verhouding is. Dit wil voorkom asof dit kontraktueel is. 

 Sien Maatskappye en ander besigheidstrukture par 2.9.7 
 
1.5  

•  om enige persoonlike finansiële belang in die sake van die maatskappy bloot te 

lê (a 75) 

•  om nie die posisie as direkteur te misbruik om ’n persoonlike voordeel te 

bekom, inligting wat verkry is te misbruik ten einde ’n voordeel, hetsy persoonlik 
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of vir ’n ander persoon, of willens en wetens skade te berokken aan die 

maatskappy of sy filiaal nie (a 76(2)(a) 

•  om enige wesenlike inligting wat tot ’n direkteur se aandag kom aan die direksie 

bloot te lê (a 76(2)(b)) 

•  om te goeder trou en vir ’n behoorlike doel op te tree (a 76 (3)(a)) 

•  om op te tree in die beste belang van die maatskappy (a 76 (3)(b)) 

•  om op te tree met ’n redelike mate van sorg en vaardigheid (a 76 (3)(c)) 

Sien Maatskappye en ander besigheidstrukture par 6.14    
 
 [Vraag 1: 25] 
 
Vraag 2 
 
2.1 Ten einde te bepaal of finansiële bystand verleen is al dan nie, moet bepaal word 

 
(1)  dat die maatskappy armer was as gevolg van die transaksie of blootgestel is aan risiko  

 
Gradwell (Edms) Bpk v Rostra Printers  
 

(2) dat die doel van die bystand was om ’n persoon of persone in staat te stel om aandele in 
die maatskappy te bekom  

 
Lipschitz v UDC Bank Bpk 1979 (1) SA 789 (A) 
 
Toepassing  
 
Die feite dui duidelik aan dat die maatskappy armer sal wees as gevolg van die lenings wat 
gemaak word aan Anthony, Carl en Xander. Verder is dit duidelik dat die lenings gemaak is ten 
einde Anthony, Carl en Xander in staat te stel om aandele in die maatskappy te bekom.  
 
Gevolgtrekking  
 
Die lenings kwalifiseer as finansiële bystand.  
 
2.2  

•  Kumulatiewe voorkeuraandele: indien geen dividend in ’n spesifieke jaar verklaar word 
nie, word hierdie aandeelhouers se reg op dividende oorgedra na die volgende jaar. 
Indien ’n dividend die daaropvolgende jaar verklaar word, is hierdie aandeelhouers dus 
geregtig op voorkeurdividende vir twee jaar voordat gewone aandeelhouers dividende 
mag ontvang.   

•  Winsdelende voorkeuraandele: nadat voorkeurdividende uitgekeer word, geniet hierdie 
voorkeuraandeelhouers moontlik ook die reg om gewone dividende saam met die 
gewone aandeelhouers te ontvang, of net na die gewone aandeelhouers.    
   

•  kan moontlik die voorkeurreg op terugbetaling van kapitaal geniet wat hulle belê het in 
die maatskappy by likwidasie. 

•  Verder mag hulle die reg verkry om in enige surplusbates te deel nadat hulle hul 
kapitaalbydraes ontvang het indien die maatskappy gelikwideer word, maar dit is eerder 
die uitsondering as die reël. 
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•  Omskepbare voorkeuraandele: die reg om voorkeuraandele in aandele van ’n ander klas 
te omskep na ’n spesifieke datum 
           

 
2.3  

•  Dividende mag uit winste verklaar word of uit die aandelekapitaal indien daar aan sekere 
vereistes voldoen word. 
 

•  Artikel 46 reguleer uitkerings.  
 

’n Uitkering mag gemaak word onder die volgende omstandighede: 
•  Die direksie moet die uitkering magtig.  
•  Dit moet redelikerwys voorkom asof die maatskappy by magte sal wees om aan die 

solvensie- en likiditeitstoetse te voldoen onmiddellik na die uitkerings gemaak is.  
 

•  Solvensietoets: met inagneming van alle redelik voorsienbare finansiële omstandighede 
van die maatskappy ten tyde van die transaksie, moet die maatskappy se bates, billik 
gewaardeer, die laste teen billike waardasie oorskry.  
 

•  Likiditeitstoets: met inagneming van alle redelikerwys voorsienbare finansiële 
omstandighede ten tyde van die transaksie, moet dit voorkom asof die maatskappy by 
magte sal wees om skuld te betaal soos dit opeisbaar word in die gewone loop van sake 
vir ’n tydperk van 12 maande na afloop van die uitkerings. Indien die uitkerings gemaak 
word in die vorm van ’n lening of kwytskelding van skuld aan ’n aandeelhouer, loop die 
tyd vir 12 maande vanaf die oorweging van die toets.  
 

•  Die uitkerings moet gemaak word binne 120 dae nadat die toets gedoen is, anders moet 
die besluit weer geneem word en die toets weer deur die direksie uitgevoer word. 

 
2.4.1 Eerstens mag ’n wyer kategorie persone die aksie instel. Ingevolge artikel 266 kon 

slegs lede die aksie instel. 
 

•  Artikel 165 verskaf ’n algemene bevoegdheid aan die volgende persone om aksie 
namens die maatskappy in te stel: 

•  aandeelhouers (geregistreer of geregtig daarop om geregistreer te word) 
•  direkteure en voorgeskrewe beamptes 
•  geregistreerde vakbonde of ander werknemerverteenwoordigers 
•  enige ander persoon, indien die of dit nodig ag om die regte van daardie persoon te 

beskerm 
 

 
2.4.2 Anders as artikel 266 van die Maatskappywet 61 van 1973, skryf die Maatskappywet 71 
van 2008 nie voor wat die tipe gewraakte optrede moet wees nie (bv troubreuk deur direkteure). 
Die enigste vereiste is dat die maatskappy se regsbelange beskerming onder die 
omstandighede moet vereis.  

 
2.5 
Hierdie vraag het gehandel oor die verpligtinge van direkteure, en meer spesifiek oor hul die 
vertrouensverpligtinge (fidusiêre pligte). 
 
U moet altyd begin deur die algemene beginsels in wetgewing of die gemenereg uiteen te sit. 
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Alhoewel die Maatskappywet 71 van 2008 die gemeenregtelike verpligtinge gedeeltelik 

kodifiseer, word daar uitdruklik in die Wet voorsiening gemaak vir die voortbestaan van die 

gemeenregtelike verpligtinge.  

 

Statutêre verpligtinge (ingevolge die Maatskappywet 71 van 2008) 

•  om nie die posisie van direkteur, of enige inligting bekom as direkteur te misbruik ten 

einde ’n voordeel vir hom- of haarself of vir ’n ander persoon te bekom, of willens en 

wetens die maatskappy of ’n filiaal skade te berokken nie (a 76(2) (a)  

•  om enige wesenlike inligting wat tot sy of haar aandag kom aan die direksie bloot te lê (a 

76(2)(b)) 

•  om ter goeder trou en vir ’n behoorlike doel op te tree (a 76 (3) (a)) 

•  om in die beste belang van die maatskappy op te tree (a 76 (3) (b)) 

Daar is baie voorgeskrewe sake waarna u kon verwys het. Aangesien ons nie vrae vra wat 
meer as ses punte tel nie, sou u steeds volpunte gekry het indien u slegs na twee van die 
volgende sake verwys het, of ’n aanvaarbare afkorting van die saaknaam ingesluit het: 

•  Robinson v Randfontein Estate Gold Mining Co Bpk 1921 AD 168 [75] 

•  Regal Hastings Bpk v Gulliver 1 All ER 378 (HL) [76] 

•  Atlas Organic Fertilizers (Edms) Bpk v Pikkewyn Ghwano (Edms) Bpk 1981 (2) SA 173 

(T) [80] 

•  Sibex Construction (SA) (Edms) Bpk v Injectaseal BK 1988 (2) SA 54 (T) [81] 

•  CyberScene Bpk en andere v i-Kiosk Internet and Information (Edms) Bpk (in die 

handboek) 

•  Ghersi en andere v Tiber Development (Edms) Bpk en andere (in die handboek) 

•  Fisheries Development Korporasie of SA v Jorgenson 1980 (4) SA 156 (W) [87] 

Toepassing: 
•  Daar is ’n botsing van belange. Samson tree in sy eie persoonlike belang op ten einde vir 

homself wins te maak. Daar kan aangevoer word dat hy gehandel het op grond van die 
inligting wat hy verkry het terwyl hy ’n direkteur van die maatskappy was. ’n Direkteur kan 
skuldig wees aan ’n verbreking van sy of haar vertrouensverpligtinge alhoewel hy of sy 
nie meer in diens van die maatskappy is nie. In die Sibex-saak het die direkteure bedank 
ten einde hul eie besigheid te begin wat handel gedryf het in direkte kompetisie met die 
maatskappy waaruit hulle bedank het. 
 

•  Gevolgtrekking: Ja, Samson het sy vertrouensverpligtinge verbreek.  
 

[Vraag 2: 25] 
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Vraag 3 
 
3.1  

•  ’n Lid van ’n beslote korporasie wat versuim om sy aanvangsbydrae te betaal, is 
aanspreeklik vir al die korporasie se skuld vanaf die datum waarop die stigtingsverklaring 
geregistreer is.  

 
•  So ’n lid is gesamentlik met en afsonderlik van die beslote korporasie aanspreeklik vir die 

skuld. 
 

•  ’n Skuldeiser mag kies om óf die beslote korporasie óf die betrokke lid te dagvaar, of 
beide gesamentlik.  

 
•  Ander lede is slegs aanspreeklik indien hul roekeloos opgetree het of sonder voldoende 

inligting.  
 
3.2  

•  Ingevolge artikel 65 van die Wet op Beslote Korporasies 69 van 1984, mag die hof 
verklaar dat die beslote korporasie nie geag word ’n regspersoon te wees met betrekking 
tot sekere regte, verpligtinge of aanspreeklikhede van sy lede of enige persoon waarna 
spesifiek verwys word nie. In so ’n bevel mag die hof ook enige bevel maak wat dit goed 
ag om uitvoering te gee aan die verklaring. 

 
•  indien ’n lid wat gediskwalifiseer is, voortgaan om deel te neem aan die bestuur van die 

beslote korporasie 
 

•  Indien die amp van rekeningkundige beampte vir langer as ses opeenvolgende maande 
vakant is, is al die lede persoonlik aanspreeklik vir enige transaksies wat in daardie 
tydperk aangegaan is. 
 

•  indien finansiële bystand verleen word aan ’n lid om lidmaatskapsfooie te betaal sonder 
skriftelike goedkeuring van elke lid van die beslote korporasie 

 
•  indien ’n voorinkorporasiekontrak geteken is deur ’n lid en nie geratifiseer word deur die 

ander lede by registrasie van die beslote korporasie nie 
 
3.3  

•  Die ultra vires-leerstuk is nie van toepassing op beslote korporasies nie.  

•  Volle bevoegheid van ’n natuurlike persoon (onderhewig aan uitsonderinge)  

•  Derhalwe word ’n beslote korporasie se bevoegdheid en magte nie beïnvloed deur die 

beslote korporasie se hoofdoelstellingsklousule in die stigtingsverklaring nie.  

•   Daar word geen toegerekende kennis van die besonderhede vervat in die 

stigtingsverklaring nie.  

•  Daar is egter sekere beperkinge op die magte en bevoegdhede van beslote korporasies 

in die sin dat beslote korporasies nie handelinge kan uitvoer wat nou verwant is aan die 

fisiese wese van ’n natuurlike persoon nie.  



 
 

12

•  Artikel 54 bepaal dat enige handeling deur ’n lid van ’n beslote korporasie die korporasie 

bind, ongeag of dit binne die bestek van die besigheid van die beslote korporasie val, al 

dan nie.  

•  Geen uitwerking op verhoudinge buite die beslote korporasie nie  

•  Die posisie is egter intern anders intern.  
3.4 
Hierdie vraag was ook u werkopdragvraag.  
 
U moes vyf (5) voordele verbonde aan beslote korporasies genoem het. Daar is baie wat u kon 
genoem het, waaronder die volgende: 
 

•  ’n Beslote korporasie is ’n regspersoon, afsonderlik van sy lede (afsonderlike 
regspersoonlikheid). 

•  Daar word aan beslote korporasies die magte en bevoegdhede van ’n natuurlike persoon 
verleen. 

•  Beslote korporasies geniet voortgesette voortbestaan. 
•  ’n Enkele persoon kan ’n beslote korporasie oprig; dit hoef nie ’n onderneming met die 

oog op wins te wees nie. 
•  Lede geniet die grootste moontlike buigbaarheid in die bestuur en regulering van interne 

verhoudinge in die beslote korporasie. 
•  Inligting en administrasie is onderhewig aan die minimum aantal formaliteite. 
•  Beslote korporasies mag die kapitaal benut op welke wyse dit ookal verkies, solank daar 

voldoen word aan die solvensie- en likiditeitskriteria. 
•  Alle lede het gelyke magte ten aansien van die bestuur van die besigheid. 
•  Lede geniet beperkte aanspreeklikheid. 
•  Die gemeenregtelike beginsels ten opsigte van vertrouensverpligtinge en die verpligting 

tot sorg en vaardigheid by die hantering van die korporasie se sake is gekodifiseer, en 
derhalwe weet lede presies wat van hulle verwag word. 

•  Die rekeningkundige en blootleggingsvereistes is minder as dié vir maatskappye. 
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