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Rainbow Chicken Beperk
(Geïnkorporeer in die Republiek van Suid-Afrika)
(Registrasienommer 1968/006415/06)
Aandelekode: REM ISIN: ZAE000026480
(“Remgro”)

(Geïnkorporeer in die Republiek van Suid-Afrika)
(Registrasienommer 1966/004972/06)
Aandelekode: RBW ISIN: ZAE000019063
(“Rainbow”)

Die voorgestelde reëlingskema en bepalings
van die alternatiewe aanbod
1. INLEIDING
Aandeelhouers word verwys na die aankondiging gedateer 22 Maart 2007,
wat besonderhede bevat van Remgro se voorneme om ’n reëlingskema
(“Skema”) ingevolge artikel 311 van die Maatskappywet, 1973 (Wet 61 van
1973), soos gewysig (“die Maatskappywet”), tussen Rainbow en sy
aandeelhouers behalwe Remgro en sy filiale, voor te stel ingevolge
waarvan Remgro al die aandele gehou deur sodanige aandeelhouers sal
verkry vir ’n kontantteenprestasie van R16.00 per aandeel of ’n aandeleteenprestasie van 9 Remgro-aandele vir elke blok van 100 Rainbowaandele gehou, of ’n kombinasie van kontant en Remgro-aandele soos
hierbo genoem.

3. BELANGRIKE DATUMS EN TYE
Die verwagte datums en tye met betrekking tot die Skema word hieronder
uiteengesit:
2007
Kennisgewing van Skemavergadering en Hofbevel
om die Skemavergadering te belê gepubliseer in
die Suid-Afrikaanse pers op
Laaste dag om in Rainbow-aandele op die JSE te
handel ten einde in die register aangeteken
te wees om op die Skemavergadering te stem,
met sluiting van sake op die JSE
(verwys aantekening 2 hieronder)
Rekorddatum om te stem
Laaste dag om volmagvorms vir die
Skemavergadering in te dien (verwys na
aantekening 5 hieronder) (vir gebruik deur
gesertifiseerde en eienaam gedematerialiseerde
aandeelhouers) teen 10:00 op
Skemavergadering word gehou om 10:00 op
Uitslag van die Skemavergadering aangekondig
op SENS op
Uitslag van die Skemavergadering gepubliseer
in die Suid-Afrikaanse pers op
Voorsitter se verslag aan die Hof betreffende
die uitslag van die Skemavergadering ter
insae vanaf
Hofaansoek om die Skema te bekragtig
verwag om 10:00 (of so gou daarna as wat
die advokaat aangehoor kan word) op

Sondag 13 Mei/
Maandag 14 Mei

Vrydag 1 Junie
Dinsdag 5 Junie
Dinsdag 5 Junie
Woensdag 6 Junie

Woensdag 6 Junie

Dinsdag 12 Junie

Donderdag 14 Junie

Vrydag 15 Junie

Laaste dag om in Rainbow-aandele te handel
op die JSE ten einde aangeteken te wees in
die register op die rekorddatum van die
Skema op

Vrydag 15 Junie

Opskorting van die notering van Rainbowaandele op die JSE met aanvang van sake
op die JSE op

Maandag 18 Junie

Rekorddatum van die Skema waarop
aandeelhouers in die register aangeteken
moet wees om die skemateenprestasie
te ontvang met sluiting van sake, op

Vrydag 22 Junie

Inwerkingtredingsdatum van die Skema met
aanvang van sake op die JSE op

Maandag 25 Junie

Teenprestasie beskikbaar gestel aan
Skema-deelnemers vanaf

Maandag 25 Junie

Beëindiging van die notering van Rainbowaandele op die JSE met die aanvang van
sake op die JSE op

Dinsdag 26 Junie

Aantekeninge:
1. Enige verandering van bogemelde datums en tye, soos wat goedgekeur mag word deur
die SRP, die JSE en/of die Hof (in die mate waarin dit vereis mag word), sal op SENS
vrygestel en in die Suid-Afrikaanse pers gepubliseer word.
2. Aandeelhouers moet daarop let dat, aangesien verhandeling van Rainbow-aandele op die
JSE deur Strate vereffen word, vereffening vir verhandeling plaasvind vyf besigheidsdae na
sodanige verhandeling. Daarom sal aandeelhouers wat Rainbow-aandele op die JSE
verkry na Vrydag, 18 Mei 2007 nie geregtig wees om op die Skemavergadering te stem nie.
3. Gedematerialiseerde skemalede, behalwe eienaamskemalede, moet hul Sentrale
Sekuriteitebewaarplek-deelnemer (“CSDP”) of makelaar voorsien van hul instruksies om
te stem op die Skemavergadering teen die spertyd en -datum wat die CSDP of makelaar
voorskryf vir opdragte van hierdie aard.
4. Geen dematerialisering of rematerialisering van Rainbow-aandele sal na Vrydag , 15 Junie
2007 plaasvind nie.
5. Volmagvorms kan ook aan die voorsitter van die Skemavergadering oorhandig word teen
nie later nie as 10 minute voor die aanvang van die Skemavergadering.

OMSENDBRIEF
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’n kontantteenprestasie van R16.00 vir elke Rainbow-aandeel
gehou deur aanboddeelnemers (“kontantaanbod- teenprestasie”);
of

6.3.2

8.1 Remgro-aandele vir elke blok van 100 Rainbow-aandele
gehou deur aanboddeelnemers (“aanbod-aandeleteenprestasie”);
of

6.3.3

’n kombinasie van kontant en Remgro-aandele waarna verwys
is in paragrawe 6.3.1 en 6.3.2,

om gekies te word deur die Rainbow-aandeelhouers op voorwaarde
dat die aandele-aanbodteenprestasie slegs gekies kan word in blokke
van 100 Rainbow-aandele elk. Indien Rainbow-aandeelhouers kies
om (ten volle of gedeeltelik) die aandele-aanbodteenprestasie te
ontvang, sal enige breukdele van Remgro-aandele waarop hulle
geregtig raak in kontant vereffen word teen die bedrag van R19.75 per
0.1 van ’n Remgro-aandeel.
6.4 Maksimum aanvaardings
Rainbow-aandeelhouers sal slegs geregtig wees om gesamentlik
aanvaardings te doen van die alternatiewe aanbod wat nie in totaal 80
460 000 Rainbow-aandele oorskry nie. Indien aanvaardings gedoen
word deur Rainbow-aandeelhouers (in totaal) wat 80 460 000
Rainbow-aandele oorskry, sal elke aanvaarding deur elke Rainbow
aandeelhouer geag word pro rata verminder te wees ooreenkomstig
die volgende formule:
80 460 000
Y

Uitslag van die Hofaansoek en registrasie
van die Hofbevel in die Suid-Afrikaanse
pers gepubliseer op

d

6.3.1
Vrydag 18 Mei
Vrydag 25 Mei

Woensdag 13 Junie

Uitslag van die Hofaansoek en registrasie
van die Hofbevel aangekondig op SENS op
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6.2 Tydperk van die alternatiewe aanbod
Die belangrike datums en tye van die alternatiewe aanbod, insluitende
die openingsdatum en sluitingsdatum van die alternatiewe aanbod, sal
op SENS en in die Suid-Afrikaanse pers gepubliseer word indien die
Skema misluk.
6.3 Alternatiewe aanbod teenprestasie
Die alternatiewe aanbodteenprestasie is:

Indien die Skema bekragtig en geïmplementeer word
Hofbevel wat die Skema bekragtig
geregistreer deur die Registrateur van
Maatskappye

6.1 Bepalings van die alternatiewe aanbod
Onderworpe daaraan dat die Skema misluk as gevolg van die nienakoming van enige van die opskortende voorwaardes uitgesluit dat
die regulatoriese goedkeuring wat vir die implementering van die
Skema vereis word, nie verkry word nie, sal Remgro aanbied om alle
Rainbow-aandele wat deur Rainbow-aandeelhouers (behalwe Remgro
en sy filiale) gehou word, te verkry, onderworpe aan die maksimum wat
ingevolge die alternatiewe aanbod aanvaar mag word soos uiteengesit
in paragraaf 6.4 hieronder.
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Waar
“Y” die totale getal Rainbow-aandele verteenwoordig ten opsigte
waarvan die alternatiewe aanbod aanvaar is deur alle Rainbowaandeelhouers, en
“Z” die totale getal Rainbow-aandele verteenwoordig ten opsigte
waarvan die alternatiewe aanbod aanvaar word deur die betrokke
Rainbow-aandeelhouer.
Alle breukdele wat ontstaan uit sodanige berekening sal, as dit groter
of gelyk aan 0.5 is, opgerond word tot die naaste heelgetal en as dit
minder as 0.5 is, afgerond word tot die naaste heelgetal. Alle Rainbowaandele wat nie aanvaar word as gevolg van die bogemelde
vermindering nie, sal deur die betrokke Rainbow-aandeelhouers
behou word.

7. MENINGS EN AANBEVELINGS RAKENDE DIE
ALTERNATIEWE AANBOD
Investec, wat optree as onafhanklike adviseur vir die onafhanklike
subkomitee en die Rainbow-direksie, het die bepalings en voorwaardes
van die alternatiewe aanbod oorweeg en is van mening dat, op die
uitreikingsdatum van sy billike-en-redelikheidsmening, die kontantaanbodteenprestasie billik en redelik is en het die onafhanklike subkomitee en die
Rainbow-direksie dienooreenkomstig ingelig. Investec is egter van mening
dat die aandele-aanbodteenprestasie nie billik en redelik is nie gebaseer
op ’n Remgro-aandeelprys van R189 soos op 30 April 2007 en het die
onafhanklike subkomitee en die Rainbow-direksie dienooreenkomstig
ingelig.
Die onafhanklike subkomitee van die Rainbow-direksie het die bepalings
en voorwaardes van die alternatiewe aanbod oorweeg en is, met
inagneming van Investec se mening, eenparig van mening dat die
kontantaanbodteenprestasie billik en redelik is teenoor Rainbowaandeelhouers. Die onafhanklike subkomitee van die Rainbow-direksie is
egter van mening dat die aandele-aanbodteenprestasie nie billik en redelik
is teenoor Rainbow-aandeelhouers nie. Die onafhanklike subkomitee het
die Rainbow-direksie aanbeveel dat hy by Rainbow-aandeelhouers
aanbeveel dat hulle die kontantaanbodteenprestasie aanvaar. Die
onafhanklike subkomitee het die Rainbow-direksie aanbeveel dat hy by
Rainbow-aandeelhouers aanbeveel dat hulle nie die aandele-aanbodteenprestasie aanvaar nie.
Die Rainbow-direksie (behalwe mnre. Visser en Zwiegelaar wat
t
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Aandeelhouers word meegedeel dat, ingevolge ’n Hofbevel gedateer
11 Mei 2007, die Hooggeregshof van Suid-Afrika (“die Hof”) toestemming
verleen het om ’n Skemavergadering te belê (“die Skemavergadering), wat
gehou sal word op Dinsdag, 5 Junie 2007 om 10:00 by One The Boulevard,
Westway Office Park, Westville, KwaZulu Natal, 3629.
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Al die direkteure van Rainbow wie Rainbow-aandele in eie reg besit, is van
voorneme om ten gunste van die Skema te stem.

6. DIE ALTERNATIEWE AANBOD

2. SKEMAVERGADERING

4.

Die Rainbow-direksie (behalwe mnre. Visser en Zwiegelaar wie verteenwoordigers van Remgro op die Rainbow-direksie is, en wat hulself
gevolglik onttrek het aan die uitspreek van so ’n mening), het die bepalings
en voorwaardes van die Skema sowel as die kontantteenprestasie en
aandeleteenprestasie oorweeg, en met inagneming van die mening van
Investec en die onafhanklike subkomitee, is hulle eenparig van mening dat
die bepalings en voorwaardes daarvan billik en redelik is teenoor
skemalede en beveel aan dat skemalede op die Skemavergadering ten
gunste van die Skema stem.

size 54x6

Hierdie aankondiging bevat die verwagte belangrike datums van die
voorgestelde Skema en die bepalings van die alternatiewe aanbod, asook
die menings en aanbevelings rakende die Skema en die alternatiewe
aanbod.

voorwaardes daarvan billik en redelik is teenoor skemalede. Die
onafhanklike subkomitee het by die Rainbow-direksie aanbeveel dat hy
skemalede dienooreenkomstig aanbeveel dat hulle op die Skemavergadering ten gunste van Skema stem.
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Rainbow-aandeelhouers aanbeveel dat hulle nie die aandele-aanbodteenprestasie aanvaar nie.

nie later nie as 10 minute voor die aanvang van die Skemavergadering.

4.

OMSENDBRIEF
’n Omsendbrief wat goedgekeur is deur die Paneel oor Sekuriteiteregulering
(“SRP”) en die JSE, wat volledige inligting oor die Skema bevat en ’n
kennisgewing met betrekking tot die Skemavergadering en die alternatiewe
aanbod inkorporeer, sal op 15 Mei 2007 aan Rainbow-aandeelhouers gepos
word. Afskrifte van die omsendbrief kan gedurende normale kantoorure
verkry word van One The Boulevard, Westway Office Park, Westville,
KwaZulu Natal, 3629.

5. MENINGS EN AANBEVELINGS RAKENDE
DIE SKEMA
Investec Bank Beperk (“Investec”), wat optree as onafhanklike adviseur vir
die onafhanklike subkomitee en die Rainbow-direksie, het die bepalings en
voorwaardes van die Skema oorweeg en is van mening dat, op die
uitreikingsdatum van sy billike-en-redelikheidsmening, die Skema billik en
redelik is, en het die onafhanklike subkomitee en die Rainbow-direksie
dienooreenkomstig ingelig.
Die onafhanklike subkomitee van die Rainbow-direksie het die bepalings
en voorwaardes van die Skema oorweeg en is, met inagneming van
Investec se mening, eenparig van mening dat die bepalings en

Borg vir Rainbow

Onafhanklike adviseur vir Rainbow

Aksepbank en adviseur aan Remgro

Die Rainbow-direksie (behalwe mnre. Visser en Zwiegelaar wat
verteenwoordigers van Remgro op die Rainbow-direksie is, en wat hulself
gevolglik onttrek het aan die uitspreek van so ’n mening), het die bepalings
en voorwaardes van die alternatiewe aanbod sowel as die kontantaanbodteenprestasie en aandele-aanbodteenprestasie oorweeg, en met
inagneming van die mening van Investec en die onafhanklike subkomitee,
is hulle van mening dat die kontantaanbodteenprestasie billik en redelik
is teenoor Rainbow-aandeelhouers en beveel aan dat Rainbowaandeelhouers die kontantaanbodteenprestasie aanvaar. Die Rainbowdireksie is egter van mening dat die aandele-aanbodteenprestasie nie billik
en redelik is nie en beveel aan dat Rainbow-aandeelhouers nie die
aandele-aanbodteenprestasie aanvaar nie.

8. RAINBOW-DIVIDEND
Rainbow-aandeelhouers wat geregistreer is op die toepaslike dividendrekorddatum, sal die Rainbow-dividend vir die tydperk geëindig 31 Maart
2007 ontvang. Besonderhede van die Rainbow-dividend sal op SENS en
in die Suid-Afrikaanse pers gepubliseer word wanneer Rainbow sy
finansiële resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2007 aankondig.
11 Mei 2007

Prokureurs vir Rainbow

Borg vir Remgro

Verslagdoenende rekenmeesters vir Rainbow

Prokureurs vir Remgro

Registrasienommer 1997/001523/21
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