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VRAAG 2 100 punte 
 
Zapphire Beperk (‘Zapphire’) is ’n konstruksiemaatskappy in die Konstruksie- en 
Boumateriaalsektor op die Johannesburgse Effektebeurs genoteer word. Die maatskappy 
verskaf siviele en boukonstruksie-, grondverskuiwings- en padbou- en padrehabilitasiedienste, 
asook meganiese en elektriese installeringsdienste aan die privaat en openbare sektore. Die 
algemene konstruksiesektor is sedert die begin van 2009 onder druk as gevolg van die 
heersende ekonomiese toestande en die afname in infrastruktuurbesteding deur die regering. 
Zapphire is nie so erg deur die bedryfsomstandighede geraak as sommige van sy mededingers 
nie, aangesien hulle beduidende konstruksiewerk aan stadions vir die FIFA Wêreldbeker in die 
aanloop tot 2010 verrig het, en ook grootskaalse werk vir mynkliënte gedoen het.  
 
Mnr Ian Williams het Zapphire in 1980 gestig en het ’n beduidende rol gespeel in die 
ontwikkeling van die maatskappy tot ’n gedugte speler in die konstruksiebedryf, sowel plaaslik 
as in die land se buurstate. Mnr Williams is, by wyse van sy familietrust, ’n wesenlike 
aandeelhouer in Zapphire en is die uitvoerende voorsitter van die maatskappy.  
 
Geselekteerde finansiële en ander data  
 
Die mees onlangse state van finansiële posisie en van omvattende inkomste word hieronder 
opgesom: 
 

ZAPPHIRE BEPERK 
STAAT VAN FINANSIËLE POSISIE SOOS OP 30 SEPTEMBER 

 2011 2010 
 R miljoen R miljoen 
Nie-bedryfsbates 448 430 
Eiendom, aanleg en toerusting 398 380 
Beleggingseiendom 50 50 
   
Bedryfsbates 1 490 1 488 
Voorraad 35 33 
Onvoltooide kontrakte  70 65 
Handels- en ander ontvangbare bedrae 710 720 
Banksaldo’s 675 670 
   
TOTALE BATES 1 938 1 918 
   
Uitgereikte gewone aandelekapitaal 150 150 
Behoue inkomste 558 508 
Ekwiteit toeskryfbaar aan aandeelhouers 708 658 
   
Bedryfslaste 1 230 1 260 
Handels- en ander betaalbare bedrae 775 835 
Voorsienings 425 380 
Belasting 30 45 
   
TOTALE EKWITEIT EN LASTE 1 938 1 918 
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ZAPPHIRE BEPERK 

STAAT VAN OMVATTENDE INKOMSTE 
VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 SEPTEMBER  

 2011 2010 
 R miljoen R miljoen 
Inkomste 3 750 3 250 
Kontrakkoste (3 185) (2 700) 
Bruto wins 565 550 
Ander inkomste 30 25 
Bedryfskoste (245) (215) 
Verdienste voor rente, belasting en waardevermindering 350 360 
Waardevermindering (55) (50) 
Bedryfswins 295 310 
Beleggingsinkomste 45 40 
Wins voor belasting 340 350 
Belasting (110) (113) 
Wins vir die jaar 230 237 
   
Verdienste per aandeel (sent) 153,3 158,0 
Dividend per aandeel (sent) 120,0 100,0 
Getal uitgereikte gewone aandele (miljoen) 150,0 150,0 
   

�

Zapphire het nie gedurende die afgelope twee finansiële jare enige gewone aandele uitgereik of 
teruggekoop, hetsy by wyse van ’n aandeelterugkooptransaksie of in die algemene mark, nie. 
 
Zapphire se aandeelhouers op 30 September 2011 kan soos volg gekategoriseer word:  
 
Die Ian Williams Familietrust 40,0% 
Institusionele beleggers 20,0% 
Bestuur 12,5% 
Ander aandeelhouers 27,5% 
 100,0% 
  

  
Hardrock Mining (Eiendoms) Beperk (‘Hardrock’) 
 
Aangesien die aard van kontrakmynbou nou verwant is aan sommige van Zapphire se 
konstruksie-aktiwiteite en die maatskappy ’n sterk mynboukliëntebasis het, oorweeg die 
maatskappy dit al vir ’n geruime tyd om die kontrakmynboubedryf te betree.  
  
Hardrock was ’n kontrakmynboumaatskappy met ’n groot vloot skrapers, masjiengrawe en 
wipvragmotors (‘dump trucks’) wat in oopgroef mynbou gebruik is.  Ongelukkig het Hardrock te 
veel op een kliënt in die diamantmynbousektor staatgemaak en toe hierdie spesifieke kliënt sy 
oopgroef diamantmynbouaktiwiteite in 2009 en 2010 dramaties afgeskaal het, het Hardrock 
ernstige kontantvloeinood ervaar, met die gevolg dat die maatskappy in likwidasie geplaas is.  
 
Hardrock se likwidateur wil die maatskappy se aanleg en toerusting verkoop, wat deels bestaan 
uit ’n vloot skrapers, masjiengrawe en wipvragmotors. Die huidige vervangingswaarde van die 
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vloot word op R1,8 miljard geraam, en die geraamde billike markwaarde van aanleg en 
toerusting met ’n soortgelyke ouderdom en wat ewe veel gebruik is, is R1,4 miljard. 
 
Die likwidateur het alle belangstellende partye genooi om aanbiedings vir die Hardrockvloot in te 
dien en die sperdatum is om 12:00 op 30 November 2011. Zapphire is van plan om ’n aanbod 
vir die verkryging van die aanleg en toerusting teen R700 miljoen in te dien.  
 
Indien Zapphire daarin slaag om die Hardrockvloot te bekom, beplan die maatskappy om 
gekontrakteerde mynboudienste aan bestaande kliënte in die steenkool-, platinum- en 
goudmynbousektore te bied. Verder ondersoek Zapphire die lewering van dienste aan 
mynbougroepe wat in Angola, die Demokratiese Republiek van die Kongo (DRK) en Ghana 
gebaseer is. Dienste wat in hierdie gebiede gelewer word, sal in VSA dollar gefaktureer word. 
 
Finansiering vir die verkryging van Hardrock se aanleg en toerusting  
 
Zapphire het 100% van ’n rakmaatskappy (‘shelf company’) (‘Newco’) vir ’n nominale bedrag 
verkry en is van voorneme om Newco te gebruik om die Hardrockvloot te verkry. Indien Newco 
daarin slaag om die Hardrockvloot te verkry, sal Zapphire ’n nie-rentedraende 
aandeelhouerslening van R200 miljoen aan Newco voorskiet om die bedryfskapitaalvereistes te 
finansier.  
 
Zapphire is besig met samesprekings met verskeie partye in verband met die finansiering van 
Hardrock se aanleg en toerusting. Die maatskappy het die volgende drie voorleggings ontvang, 
maar het nog nie ’n finale besluit geneem oor watter opsie om uit te oefen nie:  
 
1 AZN Bank Beperk (‘AZN’), wat die afgelope tien jaar Zapphire se handelsbank is, is bereid 

om ’n lening van R700 miljoen aan Newco voor te skiet. Die lening sal rente dra teen 
2,75% meer as die heersende Johannesburg Ooreengekome Interbankkoers 
(‘Johannesburg Interbank Agreed Rate’ (JIBAR)), wat tans 5,575% is. Rente sal jaarliks 
agterna betaalbaar wees. Die leninghoofsom van R700 miljoen sal aan die einde van vier 
jaar in ’n enkele bedrag betaalbaar wees. AZN vereis dat Newco onderneem om sekere 
jaarlikse leningsvoorwaardes (‘covenants’) vir die volle leningstermyn na te kom. Hierdie 
leningsvoorwaardes sal sekere minimum finansiële verhoudings insluit asook ’n 
onderneming om nie enige gedeelte van die aandeelhouerslening aan Zapphire terug te 
betaal totdat die AZN-lening ten volle vereffen is nie. Indien Newco enige van die 
leningsvoorwaardes verbreek, sal AZN daarop geregtig wees om die rentekoers op die 
lening te verhoog tot JIBAR plus 8% totdat Newco weer ten volle aan die 
leningsvoorwaardes voldoen.  
 
AZN vereis ook dat sy leningsvoorskot verseker word deur ’n notariële verband oor die 
Hardrockvloot wat Newco wil aankoop.  
 

2 Hacienda Hedge Fund (‘Hacienda’) het aangebied om ’n lening van R700 miljoen op 
sekere voorwaardes aan Newco voor te skiet. Die lening sal rente dra teen ’n vaste koers 
van 4,85% per jaar en rente sal kwartaalliks agterna betaalbaar wees. Die hoofsom van 
die lening sal in vyf gelyke jaarlikse paaiemente van R140 miljoen elk terugbetaalbaar 
wees. Hacienda sal vereis dat Newco vir die volle leningstermyn R11 666 667 aan die 
einde van elke maand in ’n bankrekening, bekend as ’n skulddelging reserwerekening, 
deponeer wat Newco aan Hacienda sal sedeer. Aan die einde van elke jaar sal 
R140 miljoen dan vanuit die skulddelging reserwerekening na Hacienda oorgeplaas word 
om die jaarlikse terugbetalingsverpligting op die leninghoofsom na te kom.  

   
Hacienda vereis dat ’n koopopsie op 7,5 miljoen Zapphire-aandele teen ’n 
uitoefeningsprys van R9,20 per aandeel as ’n voorwaarde van die leningsvoorskot aan 
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Newco ingesluit word. Hacienda sal geregtig wees om die opsie ter enige tyd gedurende 
die leningstermyn uit te oefen.  
 
Soos AZN vereis Hacienda ook dat hulle leningvoorskot verseker word deur ’n notariële 
verband oor die Hardrockvloot wat Newco wil aankoop.  

 
3 Die derde alternatief is dat Newco ’n €70 miljoen hoë-opbrengs Euroskuldbief (‘high-yield 

Eurobond’) uitreik. Die huidige R : € wisselkoers is 10,00 : 1,00. Die Euroskuldbrief sal 
verseker word deur ’n notariële verband oor die Hardrockvloot wat Newco wil aankoop, 
asook ’n waarborg van Zapphire vir €70 miljoen. Die skuldbrief sal ’n vaste koeponkoers 
van 5,65% per jaar hê, halfjaarliks agterna betaalbaar. Die Euroskuldbrief sal op verskeie 
Europese skuldbriefbeurse genoteer word.  
 
Die skuldbrief sal ses jaar na uitreiking teen die pariwaarde van €70 miljoen aflosbaar 
wees. Die ander sleutelvoorwaardes van die Euroskuldbriefuitreiking is soos volg:  
  
• Newco mag geen verdere skuldverpligtinge aangaan, enige gedeelte van die 

Zapphire aandeelhouerslening terugbetaal of enige dividende aan aandeelhouers 
betaal sonder die vooraf goedkeuring van die meerderheid van die skuldbriefhouers 
nie; en  

• Die Euroskuldbrief mag teen ’n vroeer datum afgelos word, op voorwaarde dat dit ten 
volle afgelos word en Newco ’n premie van 2,4% van die pariwaarde van die 
Euroskuldbrief vir elke 12-maandetydperk of gedeelte daarvan wat die skuldbrief 
vroeër as die geskeduleerde datum afgelos word, betaal.  

 
Verskansing van rentekoerse 
 
Indien Newco hul blootstelling aan rentekoerswisselings sou wou verskans, is AZN bereid om ’n 
rentekoersruiltransaksie (‘swap’) (om die vaste drie-maande JIBAR na ’n vaste koers te 
omskep) met Newco aan te gaan, om R350 miljoen van die leninghoofsom teen die volgende 
jaarlikse koerse te dek: 
 

Termyn Vaste koers 
2 jaar 6,66% 
3 jaar 7,25% 
4 jaar 7,63% 

 
As alternatief bied AZN ’n rentekoersplafon (‘cap’) vir ’n vierjaartydperk aan om 
rentekoersskommelinge (drie-maande JIBAR) op R350 miljoen van die leningsbedrag teen die 
volgende premies te verskans: 
 

Plafon uitoefeningskoers Premie betaalbaar 
7,63% R8 228 122 
8,13% R6 876 216 
8,63% R5 767 727 

 
Stappe om die Hardrockaankoop te verseker 
 
Mnr Williams is van mening dat die aankoop van die Hardrockvloot Zapphire nie net die 
geleentheid sal bied om te diversifiseer nie, maar ook om inkomste en wins ’n hupstoot te gee. 
In die lig van die strategiese belangrikheid van die potensiële aankoopgeleentheid het mnr 
Williams die volgende stappe gedoen om Newco se kanse om die bod vir die Hardrockvloot te 
wen, te verbeter:  
 



5 
�

1 Mnr Williams het die voormalige bestuurspan van Hardrock ontmoet en hulle 
aanvangsbonusse van R2 miljoen elk aangebied indien hulle drie-jaar diensooreenkomste 
met Newco aangaan en onderneem om nie aan enige mededingende aanbod op die 
Hardrockvloot deel te neem nie. Hierdie aanbiedinge is onderworpe daaraan dat Newco 
binne die volgende ses maande daarin slaag om die Hardrockvloot te verkry.  
 

2 Mnr Williams het gereeld saam met sleutelpersoneellede van Hardrock se likwidateur 
gholf gespeel. Na afloop van een van hierdie sosiale interaksies het mnr Williams nie-
uitvoerende direkteurskappe aangebied aan twee sleutelpersone wat by die likwidateur 
werksaam is. Mnr Williams het bygevoeg dat hierdie aanstellings eers oor twee jaar 
gedoen sou word om enige polemiek of botsing in belange te vermy.  

 
3 Mnr Williams het ’n vergadering gehou met die Hoof Uitvoerende Beampte (HUB) van BJL 

Civils (Eiendoms) Beperk (‘BJL’) om hulle moontlike bod op die Hardrockvloot te 
bespreek. Mnr Williams het van betroubare bronne verneem dat BJL die enigste ander 
ernstige bieër op die Hardrockvloot was. Mnr Williams het die HUB van BJL laat verstaan 
dat Zapphire sou instem om vir die volgende 12 maande kunsmatige hoë tenders vir 
sekere padtenders in die Vrystaat in te dien, om te verseker dat BJL dié werk op gunstige 
voorwaardes sou verkry, op voorwaarde dat BJL ’n aanbod van R400 miljoen vir die 
Hardrockvloot maak. Zapphire en BJL is die twee grootste kontrakteurs in die padbou- en 
padrehabilitasiesektor in die Vrystaat.  

 
4 Mnr Williams het verskeie joernaliste onlangs op ’n ‘nie-amptelike’ basis ontmoet en dit 

duidelik gemaak dat Zapphire senuweeagtig was oor die aanbod op die Hardrockvloot, 
aangesien die aanvanklike tegniese redelike sorgverslae (‘due diligence reports’) oor die 
toestand en waarde van die vloot baie negatief was. Mnr Williams het verder aangedui dat 
die ondergang van Hardrock nie toevallig was nie, aangesien die Suid-Afrikaanse 
kontrakmynboubedryf hoogs kompeterend is en die mynbougroepe te veel 
onderhandelingsmag het.  

 
Strategiesessie: Hardrock 

Zapphire se uitvoerende direkteure en sleutelbestuur het onlangs drie dae by ’n 
privaatwildherberg in die Kruger Nasionale Park deurgebring. Hardrock se voormalige 
bestuurspan was ook by die strategiesessie, wat op verskeie aangeleenthede in verband met 
die moontlike aanskaffing van die Hardrockvloot gefokus het, teenwoordig. Geen koste is 
gedurende die naweek ontsien nie, van die huur van ’n privaatvliegtuig om al die uitvoerende 
beamptes na die herberg te vervoer, tot by die bestelling van die duurste moontlike Franse 
sjampanje. 
  
Die volgende aangeleenthede het die meeste debat uitgelok:   
 
• Of Newco ’n ‘aanlegverhuringsmaatskappy’ moes wees wat aanleg (saam met opgeleide 

operateurs) op ’n uurgrondslag uitverhuur, en of Newco ’n mynboukontrakteur moes word 
wat fooie hef op grond van tonnemaat erts wat ontgin word;   

• Of Newco bestaande aanlegverhuringsmaatskappye en / of mynboukontrakteurs in Suid-
Afrika moes onderbie (‘undercut’) deur aanleg en toerusting teen verhuringstariewe laer 
as die marktariewe aan te bied; en    

• Watter stappe Newco sou kon doen om vinnig kontrakmynbouwerk in Angola, die DRK en 
Ghana te bekom.   

 
Zapphire se Hoof Finansiële Beampte (HFB) het ’n voorlegging aan die uitvoerende beamptes 
gelewer wat verskeie finansiële aangeleenthede gedek het. Hy het verduidelik dat dit 
bedryfspraktyk is om waardevermindering op aanleg en toerusting op die volgende grondslag te 
voorsien:  
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‘Die nutsduur van aanleg en toerusting word bepaal op grond van die geraamde aantal 
produktiewe ure wat die aanleg en toerusting werk. Die koerse waarteen 
waardevermindering op aanleg en toerusting voorsien word, word gebaseer op die 
geraamde aantal produktiewe ure gewerk, wat die koste van aanleg en toerusting tot hul 
geraamde reswaardes oor hul verwagte nutsdure sal verminder.’ 
 

Die voormalige Hardrock-bestuurspan het insiggewende insette oor die industrie, onder meer 
oor verskeie koste- en prysbepalingsaspekte, gelewer. Hulle het genoem dat die belangrikste 
kontrakteringskoste verband hou met die uurlikse verhuringstariewe (‘charge-out rate) wat op 
die verhuring van aanleg en toerusting gehef word. Hoewel ander koste soos werknemerkoste, 
brandstofuitgawes en herstelwerk en instandhouding van toerusting belangrik was, was dié 
koste onbeduidend in vergelyking met die verhuringstariewe vir aanleg en toerusting. Hulle het 
hul punt met behulp van die verhuringstariewe vir ’n masjiengraaf in die huidige Hardrockvloot 
wat in kontrakmynboubedrywighede gebruik was, geïllustreer.  

 
Die voormalige Hardrockbestuurspan het verduidelik dat Hardrock deurentyd slegs nuwe aanleg 
en toerusting aangekoop het, en dat hul dan die oefening soos uiteengesit in die tabel hierbo 
uitgevoer het. Hulle het verduidelik dat, wat Masjiengraaf FA1013 (en ander aangekoopte 
toerusting) betref, Newco sou moes besluit of hulle die standaard uurlikse verhuringstarief van 
R133,64 of ’n laer koers wou hef, gegewe dat die spesifieke masjiengraaf teen ’n afslagwaarde 
vergeleke met die vervangingskoste en huidige billike markwaarde verkry sou word.  
  
Hardrock en Zapphire was nog nie vantevore in Angola, die DRK of Ghana bedrywig nie, en die 
strategie oor hoe om hierdie markte te penetreer, het heelwat debat uitgelok. Gedurende ’n 
bespreking oor gerugte dat omkoopgeld betaal moet word om werk in hierdie gebiede te verkry, 
het mnr Williams onomwonde verklaar dat die Zapphiregroep nooit omkoopgeld sou betaal nie, 
maar nie daarteen gekant was om kommissie aan eksterne partye te betaal wat die groep aan 
potensiële mynboukliënte in nuwe markte voorstel nie.   
 
Zapphire se aandeelprysprestasie 
 
Zapphire se aandele het oor die afgelope 12 maande teen ’n prys van tussen R9,20 en R9,60 
per aandeel verhandel. Die prys-verdiensteverhoudings van genoteerde mededingers is tans 
tussen 8 en 12 keer hulle historiese verdienste. Volgens die HFB het beleggingontleders 
aangedui dat Zapphire se aandele weens die maatskappy se kleiner grootte en die persepsie 
dat die blootstelling aan die mynbousektor te hoog is, teen ’n diskonto teenoor dié van 
mededingers verhandel. 

Masjiengraaf FA1013 
Koste van 

nuwe 
masjiengraaf 

Huidige 
billike 

markwaarde 

Newco 
potensiële 
aankoop-

koste 
‘Koste’ van masjiengraaf R1 600 000 R1 280 000 R640 000 
Geraamde oorblywende nutsduur 

(produktiewe ure) 
 

12 500 
 

10 000 
 

10 000 
Reswaarde aan einde van nutsduur R315 000 R315 000 R315 000 
Aanlegkoste per produktiewe uur R102,80 R96,50 R32,50 
Winsopslag op aanlegkoste 30% Moet nog 

bepaal word 
Moet nog 

bepaal word 
Verhuringstarief gehef teenoor kliënt vir elke 

produktiewe uur wat masjiengraaf gebruik 
word 

 
 

R133,64 

 
 

Moet nog 
bepaal word 

  
 

 Moet nog 
bepaal word 
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VERLANG 

 

  Punte 

(a) Evalueer die bepalings en voorwaardes van die drie finansieringsvoorstelle 
krities en bespreek die faktore wat Zapphire en Newco moet oorweeg wanneer 
hulle evalueer watter een van die voorstelle hulle moet uitoefen. Waar nodig 
moet u ook bykomende inligting lys wat benodig mag word om die bepalings en 
voorwaardes van die finansieringsvoorstelle duideliker te maak. 
 
Daar word nie van u verlang om enige berekenings (soos byvoorbeeld die 
effektiewe rentekoerse, netto huidige waardes or interne opbrengskoerse) vir 
enige van die finansieringsvoorstelle te doen nie.  

 
 
 
 

28 

(b) U moet, met verwysing na die instrumente vir die rentekoers ruiltransaksie 
(‘swap’) en die rentekoersplafon (‘cap’) wat AZN aanbied –  
(i) verduidelik hoe elk van die instrumente werk en aandui hoe hulle gebruik 

kan word om teen rentekoersbewegings te verskans; en 
(ii) die faktore lys wat Newco in die selektering van een van die twee 

instrumente moet oorweeg ten einde hulle rentekoersblootstelling te 
verskans.  

In u antwoord moet u gebruik maak van die gekwoteerde koerse en premies. 

 
 
 

12 
 
 

8 
 

(c) Beskryf die sleutelfaktore wat die Direksie van Zapphire moet oorweeg wanneer 
hulle besluit of die groep die Hardrockvloot moet aankoop en tot die 
kontrakmynboubedryf moet toetree of nie. 

 
 

20 

(d) Met die aanname dat Newco die Hardrockvloot vir R700 miljoen aankoop, 
bespreek die faktore en aangeleenthede wat hulle moet oorweeg in die 
vasstelling van die verhuringstarief, en gevolglik ook die prysbepalingsbeleid, 
wat Newco met betrekking tot hierdie aanleg en toerusting moet volg.  

 
 
 

11 

(e) Bespreek die gedrag en optrede van die direkteure van Zapphire vanuit ’n van 
etiese en ’n korporatiewe beheerperspektief, en in die besonder – 

• die optrede van mnr Williams om die Hardrockverkryging te verseker; en 
• die gebeure voor en tydens die Hardrock strategiesessie.  

 
 
 
 

16 

Punte vir aanbieding: Uiteensetting en uitleg, duidelikheid van verduideliking, logiese 
beredenering en taalgebruik.  
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