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VRAAG 1                       100 punte 
 
 
Foodage Bpk (‘Foodage’) is ’n maatskappy wat in die reis- en ontspanningsektor van die 
Johannesburgse Effektebeurs (JSE) genoteer word. Foodage is in 1994 deur mnr Sipho Sithole 
gestig toe hy die eerste ‘Eat Some More’ restaurant in White City, Soweto, oopgemaak het. Die 
restaurant het tradisionele Afrikageregte teen bekostigbare pryse bedien, en sodoende ’n heilsame 
familie-gesentreerde waarde-vir-geld ervaring gebied. Mnr Sithole het vervolgens, na aanleiding 
van die sukses van hierdie restaurant, ’n konsessie- (‘franchise-’) ketting van Eat Some More 
(ESM) restaurante opgebou, wat groot porsies gesonde kos teen billike pryse aanbied. Vandag is 
daar meer as 250 konsessie ESM-restaurante regdeur Suid-Afrika, wat almal op die 
laerinkomstemark gemik is.  
  
Toe Foodage in 2000 op die JSE genoteer is, het mnr Sithole die rol van Uitvoerende Voorsitter 
aanvaar, terwyl mnr Irvin Paddiachee die Hoof Uitvoerende Beampte en mnr Fanie van der Merwe 
die Hoof Finansiële Beampte geword het. Mnr Sithole beklee tans steeds die posisie van 
Uitvoerende Voorsitter maar sowel mnr Paddiachee as mnr van der Merwe het in Januarie 2011 
afgetree en dien nou as nie-uitvoerende direkteure van Foodage.   
 
Tydens sy vroeë bestaansjare het Foodage intensief belê in die ontwikkeling van ’n aantal eie-
handelsmerksouse vir gebruik in die voorbereiding en bediening van die verskillende disse wat in 
die ESM-konsessierestaurante aangebied word. Met verloop van tyd het Foodage hierdie 
‘geheime’ souse in verskeie van hul ESM-konsessierestaurante aan die publiek begin verkoop. Dit 
was ’n groot sukses en in 2004 het Foodage besluit om die reeks Eat Some More souse te 
kommersialiseer en die produkte direk deur groot voedselketting handelswinkels aan die algemene 
publiek te bied.  
 
In 2006 het die Direksie van Foodage geredeneer dat geleenthede vir verdere ESM-
konsessiegroei beperk was en weggebreek van die bestaande besigheidsmodel deur die opening 
van die eerste Kolkata Night Biters (‘KNB’) -restaurant, wat Foodage alleenbesit en -bestuur, goed 
te keur. Foodage besit en bestuur tans 28 KNB-restaurante in Suid-Afrika wat outentieke Indiese 
geregte aanbied. Die KNB-restaurantketting bedien die hoërinkomstemark en vra hoë pryse vir die 
‘fynproe aansit-eetervaring’ wat dit bied.   
 
Foodage het sy besigheidsmodel vroeg in 2007 verder uitgebrei en sy eerste tematiese Popinas-
wynkroeg oopgemaak, weer op ’n alleenbesit en -bestuurgrondslag. Popinas se teikenmark is 
klante onder die ouderdom van 25, en relatief goedkoop alkoholiese drankies en peuselhappies 
word bedien. Foodage het sedertdien ’n aantal Popinaswynkroeë oopgemaak en hierdie 
handelsmerk word as die opkomende ster van die groep beskou.  
 
In ’n poging om sy geografiese voetspoor uit te brei het die maatskappy het in Junie 2010 Foodage 
International Plc (‘FI’) geïnkorporeer, met mnr Paddiachee se niggie, me Samantha Paddiachee, 
as Besturende Direkteur. FI het sy eerste KNB-restaurant in Oktober 2010 in Engeland 
oopgemaak. FI besit en bestuur tans ses KNB-restaurante regdeur Engeland. Alhoewel dit heelwat 
tyd neem om die KNB-handelsmerk oorsee te vestig, is die Foodage Direksie steeds oortuig dat 
die een of ander vorm van internasionale uitbreiding die sleuteldrywer vir toekomstige groei gaan 
wees.  
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 Die historiese, geouditeerde segmentdata van die Foodage-groep word hieronder uiteengesit:  
 

FINANSIËLE JARE GEËINDIG 30 SEPTEMBER 

 Aant. 2012 2011 2010 2009 

  R miljoen R miljoen R miljoen R miljoen 

ESM-konsessiebedrywighede      

Konsessie lisensiefooie 1 138,1 118,8 107,1 99,2 

Bemarkings- en verkrygingsdiensfooie 2 93,9 87,0 76,2 69,7 

Totale konsessie-inkomste  232,0 205,8 183,3 168,9 

Wins voor belasting uit konsessiebedrywighede  92,8 80,3 67,8 59,1 

      

Produkte en handelsmerkprodukverkope 3     

Inkomste  231,1 206,9 192,4 180,7 

Wins voor belasting  23,2 20,6 19,3 18,0 

      

KNB – slegs Suid-Afrika 4     

Inkomste  78,3 61,6 55,1 48,0 

Wins voor belasting  3,0 3,8 4,9 4,2 

      

Popinas  5     

Inkomste  284,2 180,4 64,6 15,5 

Wins voor belasting  38,6 25,2 9,1 2,3 

      

Totale binnelandse inkomste van die groep  825,6 654,7 495,4 413,1 

      

FI       

Inkomste  28,9 21,6   

Verlies voor belasting  (32,6) (17,8)   

      

Totale groepinkomste  854,5 676,3 495,4 413,1 

      

Totale groepwins voor belasting  125,0 112,1 101,1 83,6 

      

 
Aantekeninge 
 
1 ESM-konsessie lisensiefooie 
 
Foodage ken bedryfslisensies toe aan spesiaal uitgesoekte konsessie-agente. Elke konsessie-
agent besit en bestuur sy of haar restaurant, wat die ESM-restaurant handelsmerk dra. Foodage 
verleen vooraf ondersteuning aan elke agent met alle aspekte van liggingsbepaling, befondsing en 
die fisiese opstel van die restaurant en verskaf voortgesette besigheidsadvies en opleiding nadat 
die restaurant gevestig is. In ruil vir Foodage se ondersteuning betaal elke agent ’n jaarlikse 
lisensiefooi aan Foodage, wat op ’n persentasie van die werklike inkomste gebaseer is. Daar is 
aanvanklik jaarliks oor die persentasie van die fooi onderhandel, maar na ’n besonder moeilike 
rondte van onderhandelinge in die 2009 finansiële jaar (‘FJ2009’), het die partye ’n vierjaarkontrak 
gesluit waarin die jaarlikse inkomstefooipersentasie gestipuleer is.  
 
Relevante besonderhede van die ESM-konsessiebesigheid is soos volg: 
 

 2012 2011 2010 2009 

Geweegde gemiddelde aantal ESM-
restaurante gedurende die jaar in bedryf 

 
251 

 
264 

 
255 

 
248 

Gemiddelde jaarlikse inkomste  van 
konsessierestaurante  

 
R3,4 miljoen 

 
R3,2 miljoen 

 
R3,05 miljoen 

 
R2,95 miljoen 
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2 Bemarkings- en verkrygingsdiensfooie 
 
Ten einde skaalvoordele te behaal en om sy kernvaardighede optimaal te kan benut, verskaf 
Foodage gesentraliseerde bemarkings- en verkrygingsfunksies vir sowel sy konsessie- as 
kleinhandelsbedrywighede. 
 
Bemarkingsdienste sluit die bestuur en ontwikkeling van alle aspekte van die ESM-, KNB- en 
Popinashandelsmerke in. Dit behels keuses van bemarkingsveldtogte en medialeweringskanale, 
terwyl alle fasette van die uiteetervaring, van die temadekor tot spyskaartaanbiedings en pryse, vir 
elk van die handelsmerke voorgeskryf word.  
 
Die Foodage verkrygingsfunksie het algehele beheer oor die verskillende verskaffingskettings en 
kies en bestuur verskaffers op grond van ooreengekome maatstawwe, wat Bree-basis Swart 
Ekonomiese Bemagtiginggradering, koste, produkkwaliteit en volhoubaarheidsaspekte, asook die 
betroubaarheid van hul lewering, insluit. 
 
Elke ESM-agent betaal ’n persentasie van sy konsessie se omset aan Foodage vir die verskaffing 
van die bemarkings- en verkrygingsdienste. Die jaarlikse persentasiefooi word deur die vier-
jaarkontrak waarna in aantekening 1 verwys is, gereguleer.  
 
3 Produkte en handelsmerkprodukverkope 

 
Hierdie afdeling huisves die Eat Some More ‘geheime’ sousbesigheid. Hoewel Foodage 
eienaarskap van die verskeie Eat Some More sousresepte behou, word vervaardiging en 
verspreiding van die verskillende produkte in geheel uitgekontrakteer, wat Foodage  in staat stel 
om relatief konstante marges te verdien. Daar word beperkte handelsmerkondersteuning in  
voedselketting handelswinkels vir hierdie produkte verskaf, aangesien handelsmerkbewustheid 
hoofsaaklik met ESM-konsessiebesteding op bemarking geskep word. 
  
4 KNB – slegs Suid-Afrika 

 
Foodage het met KNB gemengde besigheidsukses behaal. Aanvanklik het die ketting sterk winste 
gegenereer, maar marges is sedertdien onder druk. Foodage het hierop reageer deur  ’n aantal 
strategiese veranderinge te implementeer om inkomste te verhoog, soos om ’n wesenlike 
persentasie van permanente poste te elimineer, hierdie persone met tydelike werkers te vervang, 
’n aggressiewe beleid vir die opening van restaurante te volg en liggings te verander, en ook om 
die spyskaart gedurig te verander en dit aan spesiale prysaanbiedinge te koppel. 
 
Ander besonderhede van hierdie besigheid is soos volg:  
 

 2012 2011 2010 2009 

Geweegde gemiddelde aantal KNB- 
restaurante gedurende die jaar in 
bedryf 

 
 

27 

 
 

22 

 
 

19 

 
 

15 

Jaarlikse gemiddelde inkomste per 
restaurant 

 
R2,9 miljoen 

 
R2,8 miljoen 

 
R2,9 miljoen 

 
R3,2 miljoen 

   
5 Popinas 

 
Popinas is geskoei op die ou Romeinse konsep van ‘dekadente’ wynkroeë en bied ’n reeks relatief 
goedkoop biere, wyne, skietdrankies (‘shooters’) en alkoholiese koeldrankies (‘spirit coolers’) saam 
met ’n beperkte verskeidenheid peuselhappies aan. Die milieu is een van harde elektroniese 
musiek en bonkige dekor. Popinaskroeë het vinnig ’n reputasie onder die jonger generasie 
gevestig as ‘in’ plekke vir vermaak en is ’n uitstaande sukses, ten spyte van ’n aantal botsings met 
plaaslike regeringsowerhede oor geraas- en steuringklagtes. Foodage beplan om in FJ2013 nog 
20 Popinaswynkroeë in Suid-Afrika oop te maak. 
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Ander besonderhede van die Popinasbesigheid is soos volg: 
 

 2012 2011 2010 2009 

Geweegde gemiddelde aantal 
wynkroeë gedurende die jaar in 
bedryf  

 
 

58 

 
 

41 

 
 

17 
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Jaarlikse gemiddelde inkomste per 
wynkroeg 

 
R4,9 miljoen 

 
R4,4 miljoen 

 
R3,8 miljoen 

 
R3,1 miljoen 

 
Historiese data oor uitgereikte aandele en aandeelpryse 
 
Foodage se Direksie glo nog altyd dat dit van die uiterste belang is om aandeelhouerwaarde te 
skep en het konsekwent baie aandag aan Foodage se aandeelprys geskenk. Die aantal uitgereikte 
aandele het sedert notering onveranderd gebly en alle groei is deur ’n mengsel van behoue winste 
en rentedraende skuld befonds.   
 

Op 30 September 2012 2011 2010 2009 2008 

 ’000 ’000 ’000 ’000 ’000 

Totale uitgereikte aandele 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

Aandele gehou deur beheerde maatskappy       
Own It (Edms) Bpk (kyk onder) (5 740) (5 088) (5 088) (3 603) (1 641) 

 84 260 84 912 84 912 86 397 88 359 

 R R R R R 

Sluitingsaandeelprys 12,90 11,35 8,40 7,15 12,80 

 
Own It (Edms) Bpk 
 
Own It (Edms) Bpk (‘Own It’), ’n 100% volfiliaal van Foodage, is in 2007 geïnkorporeer met die 
doel om soos en wanneer, na die mening van die uitvoerende direkteure, die maatskappy 
surpluskontant het en sodanige verkrygings aandeelhouerswaarde sou skep, aandeel-
terugkooptransaksies aan te gaan.  
 
Besonderhede van die aandeelverhandelingsgeskiedenis van Own It is soos volg:  
 

 2012 2011 2010 2009 2008 

 ’000 ’000 ’000 ’000 ’000 

Aantal aandele in die ope mark aangekoop 652 0 1 485 1 962 1 641 

 R R R R R 

Gemiddelde koopprys per aandeel 12,45 NvT 7,80 13,05 16,50 

 
Bestuursaansporingskema 
 
Foodage is ’n entrepreneursgroep wat sy leierskorps op so ’n manier aanspoor dat die optrede van 
dié wat die besigheid beheer, ooreenstem met die behoeftes van die aandeelhouers.  
 
Foodage se aandeelhouers het in 2006 ’n kontant- of ekwiteitsvereffende aandeel-
aansporingskema vir bestuur goedgekeur, ingevolge waarvan die maatskappy gemagtig is om ’n 
maksimum van 10% (nege miljoen aandele) van die uitgereikte gewone aandele vir doeleindes van 
die skema aan te wend.   
 
Foodage het onmiddellik na die 2006 aandeelhouersvergadering nege miljoen standaard 
aandeelopsies teen ’n uitoefenprys gelykstaande aan die aandeelprys wat toe geheers het, van 
R5,10 per aandeel, aan sy senior bestuur, uitvoerende en nie-uitvoerende direkteure toegeken. 
Alle senior bestuur en alle direkteure verdien meer as R1 miljoen per jaar. Die 
vyfjaarvestigingstydperk van die opsies het op 30 Junie 2011 geëindig.  
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Die maatskappy het in 2011 gekies om die nege miljoen aandeelopsies met kontant te vereffen, op 
grond van die heersende aandeelprys van R10,50 per aandeel. Na betaling van transaksiekoste 
van R500 000 en aftrekking van toepaslike belasting het Foodage die netto bedrae verskuldig aan 
die opsiehouers aan hulle uitbetaal.  
 
Uittreksel uit die 2012 Voorsittersverslag oor geïntegreerde volhoubaarheid 
 

‘Foodage is verbind daartoe om ’n beter maatskappy te word deur volhoubaarheid een van die 
besigheid se dryfvere te maak. Met hierdie doel voor oë het ons ’n aantal inisiatiewe laat ontwikkel wat 
ons bedrywighede op omgewings- en sosiale gebied meer volhoubaar sal laat word. Terwyl ons vol 
vertroue is dat ons aan die voorpunt van sosiale betrokkenheid staan, is daar min twyfel daaroor dat 
ons omgewingsimpak verminder moet word, en ons beplan om dit te bewerkstellig deur ons 
koolstofvoetspoor te verminder. Ek sien daarna uit om in ons volgende jaarverslag meer definitiewe 
besonderhede van ’n aantal suksesvolle verminderingsprogramme te kan rapporteer.’ 
  
Uittreksels uit die 2012 korporatiewe-beheerverslae 
 

‘ ’n Uitvoerende direkteur, mnr Sipho Sithole, is die Voorsitter van die Direksie. Die Kingverslag oor 
Korporatiewe Beheer vir Suid-Afrika, en die Kingkode van Korporatiewe Beheerbeginsels (bekend as 
King III) beveel aan dat die voorsitter van die Direksie onafhanklik moet wees. As die stigter van die 
groep het mnr Sithole ’n holistiese begrip van die groep se strategieë en handelsmerke, en te danke 
aan sy deeglike begrip, tesame met sy sterk entrepreneursvernuf, verskaf  hy ’n onskatbare diens aan 
die groep wat nie redelikerwys van ’n onafhanklike persoon verwag kan word nie. Daarom glo die 
groep dat dit in alle belanghebbendes se beste belang is dat mnr Sithole as voorsitter van die Direksie 
dien.’ 
 

‘King III beveel verder aan dat die meerderheid van die Direksielede nie-uitvoerende direkteure moet 
wees van wie die meerderheid onafhanklik behoort te wees. Die Direksie bestaan tans uit vyf 
uitvoerende direkteure, twee nie-uitvoerende direkteure (mnr Paddiachee en mnr van der Merwe), en 
’n enkele onafhanklike nie-uitvoerende direkteur. Gegewe dat die groep baie ingewikkeld is, is dit nie 
moontlik om toepaslik gekwalifiseerde onafhanklike direkteure te werf nie, en in elk geval is die 
waarde wat die uitvoerende en nie-uitvoerende direkteure op Direksievlak toevoeg en hul kollektiewe 
wysheid van so ’n aard dat die huidige Direksie goed na die beste belange van alle belanghebbendes 
omsien.’ 
 
‘King III beveel ook aan dat die Voorsitter van die Vergoedingskomitee ’n onafhanklike nie-
uitvoerende direkteur moet wees en, verder, dat die meerderheid van die Vergoedingskomiteelede 
onafhanklike nie-uitvoerende direkteure moet wees. Die Foodage-groep se Vergoedingskomitee 
bestaan uit twee nie-uitvoerende direkteure wat onafhanklik optree, waarvan een die voorsitter van 
die Komitee is, asook drie uitvoerende direkteure. Foodage is van mening dat die huidige samestelling 
van die komitee optimaal is, gegewe die ondervinding en kennis wat nodig is om uitvoerende 
beamptes en senior bestuur met entrepreneureursvernuf toepaslik in ’n vinnig veranderende 
omgewing te vergoed. Daarbenewens is die integriteit en objektiwiteit van die nie-uitvoerende 
direkteure van so ’n aard dat die belange van aandeelhouers nie benadeel kan word nie. In hierdie 
verband was dit nogal verrassend dat daar by die 2011 algemene jaarvergadering ’n nie-bindende 
stem deur 21% van die aandeelhouers teen die voorgestelde 2012 vergoedingstrukture was.’ 
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VERLANG 
 

  Punte 

Sub-
totaal 

Totaal 

(a) Evalueer die verskillende groeistrategieë wat Foodage sedert notering op 
die JSE gevolg het deur −  
(i)  ’n ontleding van, en kommentaar op, die finansiële prestasie van die 

Foodagegroep en sy verskillende bedryfsafdelings en sy 
internasionale filiaal vir FJ2009–2012 (u antwoord moet toepaslike 
verhoudingsgetalle en berekeninge insluit); en 

(ii)  die sukses van die verskillende besigheidstrategiëe wat Foodage 
gevolg het krities te bespreek.  

 
Kommunikasievaardighede – aanbieding en uitleg, toepaslike styl en logiese 
beredenering     

 
 
 
 
 

30 
 

16 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 

(b) Beraam die netto kontant (d.i. na belasting) deur senior bestuur, uitvoerende 
en nie-uitvoerende direkteure in FJ2011 ontvang met betrekking tot die 
vereffening van die aandeelopsies deur Foodage. 

 
 

6 
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(c) Bespreek krities die effektiwiteit van Foodage se aandeelterugkoopprogram 
tot op datum. Ondersteun u antwoord waar toepaslik met berekeninge.  

 

16 

 

16 

(d) Identifiseer en beskryf maniere waarop Foodage hul omgewingsimpak in 
2013 sou kon verminder.  

 

12 

 

12 

(e) Bespreek en kom tot ’n gevolgtrekking daaroor of u saamstem met Foodage 
se verklaarde redes vir hulle nie-nakoming van die King III-vereistes, 
gegrond op die uittreksels uit die 2012 korporatiewe-beheerverslag.  
 
Kommunikasievaardighede – toepaslike styl en logiese beredenering 

 
 

15 
 
2 
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Totaal   100 

 
 
 


