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ABSA SE AANDEELHOUDINGSTRUKTUUR
MEPF en Sentinel (gesamentlik die “MPFe”), Sage en Financial Securities Beperk (“FSL”), ’n volfiliaal van Remgro,
(gesamentlik die “Universa-aandeelhouers”) en Sanlam maak bekend dat hulle die ooreenkomste tussen hulle ten opsigte van
hulle belange in ABSA herstruktureer het. Die bestaande aandeelhouersooreenkomste, wat sedert die stigting van ABSA in
1991 bestaan, is gewysig ten einde meer buigsaamheid en likiditeit in ABSA se aandeelhoudingstruktuur te skep.
DIE NUWE STRUKTUUR
Die Universa-aandeelhouers besit gesamentlik ongeveer 23% van ABSA se uitgereikte aandele, waarvan ongeveer 66%
onregstreeks deur Universa (Eiendoms) Beperk (“Universa”) besit word. Sanlam besit, in sy aandeelhouers- en
polishouersfondse, ongeveer dieselfde getal ABSA-aandele. Die bestaande aandeelhouersooreenkomste tussen die Universaaandeelhouers en Sanlam omvat wesenlik al die regstreekse en onregstreekse ABSA-aandeelhoudings van die Universaaandeelhouers en Sanlam.
Die Universa-aandeelhouers is voornemens om die totale aandeelhouding van Universa in ABSA te ontbondel wat tot gevolg
sal hê dat hulle hul ABSA-aandele regstreeks besit en het ’n ooreenkoms gesluit om die ontbondeling te fasiliteer. Hierbenewens
het FSL, die MPFe en Sanlam ’n nuwe ABSA-aandeelhouersooreenkoms onderteken. Die nuwe ooreenkoms behou ’n
aandeelhoudingspoel wat ongeveer 36% van ABSA se uitgereikte aandele dek, welke ABSA-aandele onderhewig sal wees aan
voorkoopsregte. Sanlam sal 55% en die MPFe en FSL elk 22,5% van die ABSA-aandele bydra waaruit die nuwe
aandeelhoudingspoel bestaan. Daar is ook voorsiening gemaak vir die ordelike bemarking van enige ABSA-aandele (hetsy in
die poel of nie) wat enige een van hulle op die JSE Sekuriteitebeurs Suid-Afrika wil verkoop. Afgesien van beperkte verpligtings
met betrekking tot verteenwoordiging op die direksie, bevat die nuwe aandeelhouersooreenkoms geen beperkings op die
stemregte van die partye nie. Die aandeelhouers, tesame met ABSA, het tot die gevolgtrekking gekom dat ’n verkleining van
die bestaande ABSA-aandeelhoudingspoel van 46% tot 36% van ABSA se uitgereikte aandelekapitaal op hierdie stadium ’n
toepaslike aandeelhoudingstruktuur vir ABSA behou.
Sage het verkies om hom aan die bestaande ABSA-aandeelhouersooreenkoms te onttrek en sal nie aan die nuwe ABSAaandeelhoudingspoel deelneem nie. Hy het in stede daarvan die absolute buigsaamheid en likiditeit verkies wat na sy mening vir
sy voortgesette regstreekse aandeelhouers- en polishouersbeleggings in ABSA-aandele geskik is. Sage is voornemens om die
uitstekende besigheidsverhouding wat hy die afgelope dekade met ABSA gesmee het, onafhanklik van sy ABSA-aandeelhouding
in stand te hou. ABSA is op sy beurt steeds ’n beduidende aandeelhouer in Sage en is op sy direksie verteenwoordig.
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