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GELOOFWAARDIGHEID
Mnr. Unati Kamlana, kom
missaris van die FSCA, sê sy
besluit is, in oorleg met die
Reserwebank, geneem “om
die geloofwaardigheid van
die mark te beskerm en dit is
in belang van genoteerdes en
beleggers gedoen”.
Die opskorting is weens ’n

oortreding deur ZAR X van
die regulatoriese kapitaalver
eistes wat die minimum voor
skryfwat ’n beurs in likiede ka
pitaal, soos kontant, eenkant
moet hou.
ZAR X het appèl aangete

ken en voer aan sy unieke sa
kemodel moet in ag geneem
word wanneer die bedrag be
paal word. Die beurs het drie
maande tyd omdie situasie reg
te stel. —VIDABOOYSEN

sekondêre notering op A2X
kon vermy word. Die huidige
opskorting indie verhandeling
van sy aandele op ZAR X kan
veral finansiële druk plaas op
die verkopers van sy aandele.
Senwes en Senwesbel het

in ’n verklaring aan aandeel
houers gesê daar is geen finan
siële verhandelingsrisiko’s vir
aandeelhouers weens die op
skorting nie en dat dividend
betalings voortgaan, onder
worpe aan goedkeuring op die
jaarvergadering.
“Die direksie oorweeg alter

natiewevirdie toekoms, indien
dit nodig sou wees, en vertrou
dat die saak tussen ZAR X en
die FSCA binnekort opgelos
sal wees. Aandeelhouers sal
op die hoogte gehouword van
verdere ontwikkelinge.”

ZAR X, die platform waarop
ondermeerSenwes enTWKse
aandele verhandel, se lisensie
is tydelik opgeskort. Die beurs
sê egter dit is net ’n tydelike
terugslag en beleggers se geld
is veilig.
Sewe ondernemings se aan

dele is op dié beurs genoteer.
TWK het vroeër aangekondig
dat hy inSeptember sy aandele
na twee ander sekuriteitebeur
se, 4AXsekuriteitebeurs as
primêre notering, en A2Xse
kuriteitebeurs as ’n sekondêre
notering, sal verskuif om groei
te ontsluit
Aandeelhouers vanTWKIn

vestmentshet redeomontevre
de te wees oor die skielike op
skorting van verhandeling in
hul aandele, sê mnr. Eddie Fi
vaz, finansiële hoof van TWK.

“Ons wou al vroeër as einde
September geskuif het, maar
ZAR X het dit vir ons moeilik
gemaak omdit te doen,weten
de dat hierdie swaard (van die
opskorting van sy lisensie) oor
sy kop hang. Nóg ZAR X, nóg
die gedragsowerheid vir die
finansiële sektor (FSCA) kon
ons enige duidelikheid oor die
situasie gee. As ons vroeër ge
waarsku is, sou ons ons plan
ne om van ZARX te denoteer,
vinniger inwerking gestel het.”

VERTRAGING
TWK het volgens Fivaz on
langs ’n wesenlike transaksie
afgehandelwat deelsmet sy eie
ekwiteit, in die vorm van aan
dele, gefinansier gaan word.
Die onnodige vertraging in
die verskuiwing na 4AX en

suksesfaktore vir ’n inklusie
we en winsgewende lewende
hawewaardeketting”.
Mnr. Bruno Andrade, ’n di

rekteur van die Mato Grosso
vleisinstituut in Brasilië, gaan
sy land se suksesvolle uitvoer
strategie verduidelik.
Mnr. Jason Strong, hoof van

Meat and LivestockAustralia,
een van die wêreld se grootste
vleisuitvoerders wat op pre
miemarkte vir hoëwaardevleis
konsentreer, gaanoor hul stra
tegie praat.
Dr. Steve Miller, waarne

mende direkteur van die Ani

vandieNamibieseVleisraad,
gaan oor die suksesverhaal
van hul Fanmeatnaspeur
baarheidstelsel praat.
Mnr. Dong Wang, direk

teur van China Marketing
Solutions wat in Australië
gesetel is, gaan vertel wat ’n
bedryf moet doen om rooi
vleis na China uit te voer.
Fisieke bywoning by die

Aldamvakansieoord tussen
Venstersburg en Winburg
kos R6 900. Aanlyn bywo
ning kos R600.Getalle word
weens covid19maatreëls
beperk. Bespreek aanlyn op
Quicket by bit.y/3xqQhHq.
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ROOIVLEISBEDRYF

GROTER betrokkenheid by
rooivleis se waardeketting
kanvir boeremeer geld indie
sak bring.Omhulle hiervoor
te bemagtig, het dr. Michael
Bradfield, uitvoerende hoof
van die Lewendehawere
gistrerende Federasie (LRF),
sprekers vir die volgende
LRFVeeskool gewerf van
lande wat reeds ver op dié
gebied gevorder het.
Die tema van die hibriede

Veeskool, wat van 1315Ok
tober deur die LRF, Breed
plan en Landbouweekblad
aangebied word, is “Kritiese

KOM LUISTER NA WÊRELD
SE TOP-VLEISBEMARKERS

Beurs se opskorting ‘nie
risiko vir beleggers’ Mnr.EddieFivaz
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mal Genetics and Breeding
Unit in Australië, gaan oor
genetiese materiaal praat. Hy
was verantwoordelik vir die
wêreld se grootste genetiese
evaluasie van ’n beesras, die
Angus in Amerika.
Prof. Dale Woerner, asso

siaatprofessor in die depar
tement diere en voedsel
wetenskappe aan die Texas
Techuniversiteit in Amerika,
gaan vertel hoe hulle in inter
nasionale verbruikers se rooi
vleisbehoeftes voorsien.
Prof. Helmke von Bach,

landbouekonoom van die
Universiteit van Namibië,
gaan verduidelik hoe dié land
die internasionale rooivleis
markte suksesvol betree. Mnr.
Paul Strydom, hoofbestuurder


