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DIRECTORS:   JACQUES DU TOIT  |  ETIENNE DU TOIT 

6 Mei 2020 
Aan Alle Geaffekteerde Partye 

Krediteure/Beleggers 

 

ORTHOTOUCH (EDMS) BPK / ZEPHAN EIENDOMME (EDMS) BPK 

 

Weens die huidige omstandighede rondom die Nasionale Ramp Status van COVID-19 en die opheffing 

van beweging, kan ons nie voortgaan met die 2de Krediteure stemmings  vergaderings ingevolge die wet 

nie. 

Ons wil dus 'n aanduiding kry van wie ten gunste van die plan is en om die formele 

vergaderingsdokumentasie ten opsigte van gevolmagtigdes, die sessie van die eise en die opsies wat die 

beleggers kan kies, te finaliseer. 

 

Hierby heg ek die volgende aan vir jou inligting, om voltooi te word, te teken en terug te stuur: 

 

1. Omsendbrief vir alle betrokke partye 

2. Vorm van Volmag/Verteenwoordiging - om ten gunste van die plan te stem,buite stemming te 

bly  of dit te verwerp. Merk ook watter opsie die belegger kies. 

3. Sessie van eis - benewens die uitoefening van die gekose opsie, teken asseblief die sessie / 

verkoop van die eis, vir ons om met die proses te begin. 

4. Stuur ondertekende dokumentasie na: admin@orthotouch.co.za 

 

Ek sien uit daarna, om u terugvoer te ontvang. 

 
Groete, 
 
 
 
 
 
Jacques du Toit 
Senior Besigheidsreddingspraktisyn 
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Du Toit Business Rescue (Pty) Ltd, Reg nr: 2015/047157/07 
DIRECTORS:   JACQUES DU TOIT  |  ETIENNE DU TOIT 

Aan Alle Geaffekteerde Partye         6 Mei 2020 
 
Geagte Krediteur /Belegger 
 
ORTHOTOUCH (EDMS) BEPERK / ZEPHAN EIENDOMME (EDMS) BPK (“die Maatskappye”) 
 
Ek verwys na die gepubliseerde besigheidsreddingsplanne (“BR-planne”) met betrekking tot die 
ondernemings, albei BR-planne is gepubliseer ingevolge die bepalings van en voldoen aan die vereistes 
van die Maatskappywet 71 van 2008. 
 
Ek vertrou dat u die BR-planne deeglik gelees het, aangesien dit die belangrikste is dat die volledige 
storielyn en gebeure van die begin tot die datum hiervan, rakende u belegging, in ag geneem word by die 
neem van 'n ingeligte besluit oor hoe om te stem ten opsigte van die BR-planne. 
 
U, die beleggers, is uiteindelik die besluitnemers om die BR-planne goed te keur of nie. 
 
Die BR-planne gee 'n holistiese siening van gebeure en nie net gedeeltes nie. 
 
Die BR-planne stel u in kennis van u belegging en die opbrengste wat u ontvang het tot op die datum van 
publikasie van die BR-planne, tesame met die opsies wat voorlê: Opsie 1, aandele, in 'n genoteerde 
maatskappy, waarvan u in beheer sal wees en u eie besluite kan neem of u wil verkoop of nie ,ingevolge 
u goeddinke, om die aandele te hou totdat die waarde mettertyd sal toeneem of Opsie 2, 'n vaste 
kontantbedrag . Beide opsies se waardes is soos aangedui in aanhangsel 8.1 van die BR-planne wat onder 
u spesifieke naam aangeteken is. 
 
Onlangse mediaberigte ten tyde hiervan, verwys slegs na sekere gedeeltes van die BR-planne wat buite 
konteks aangehaal is, is onder my aandag gebring en dit wil voorkom asof daar slegs negatiewe 
aannames beklemtoon word in plaas daarvan om alle beskikbare feite te noem. Die media-artikel het die 
BR-planne nie behoorlik blootgestel nie, omdat die opsomming van die gebeure tot op hierdie stadium 
nie na behore behandel is nie. (wat soortgelyk is aan iemand anders om vir u te lees uit 'n boek waar die 
leser slegs 'n paar bladsye en paragrawe lees en u self aannames maak oor die einde.) Ek sou voorstel dat 
u die hele boek self lees en vorm dan u eie mening daaroor. 
 
Hou in gedagte dat bogenoemde mediaveldtog deur 'n klein aantal mense gedryf word, elkeen met hul 
eie agenda's en doelstellings. 
 
My doel is nog steeds dieselfde as van die eerste dag af, om na die beste van my vermoë korrekte  feite 
aan die beleggers voor te lê,  en die beste moontlike opbrengs, met die addisionele doel om 'n beter 
opbrengs te behaal as wat die beleggers in 'n likwidasie sal ontvang. 
 
Ek doen 'n beroep op u om alle beskikbare inligting en dokumentasie te lees en vertroud te raak om u in 
staat te stel om u eie besluit te neem, aangesien dit u geld behels en u moet besluit. 
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Ek sien uit daarna om u magtiging te ontvang met die keuses wat u verkies om sake so gou as moontlik af 
te handel. 
 
Groete 

  
Jacques du Toit 
Senior Besigheidsreddingspraktisyn 
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Vorm van Volmag/Verteenwoordiging 

 
Vir gebruik deur die krediteure/beleggers op vergaderings belê te word ingevolge Artikel 151 van die 

Maatskappywet 71 van 2008 te (adres om bevestig word). 
 

Orthotouch (Edms) Bpk (Orthotouch) en  

Zephan Properties (Edms) Bpk (Zephan) 

Registrasie No. 2010/004096/07 en No. 2003/020174/07 

Bogenoemde maatskappye is gesamentlik aanspreeklik / verplig teenoor die beleggers / krediteure soos 

hierin gelys, welke aanspreeklikheid / verpligtinge spruit uit die Reëlingskema ingevolge artikel 155 van 

die Maatskappywet 71 van 2008. 

As gevolg van bogenoemde gesamentlike regte en verpligtinge, is die krediteure / geaffekteerde partye in 

Orthotouch dieselfde as dié van Zephan, en andersom. 

Dit is dus noodsaaklik dat u tov beide die Besigheidsreddings planne van Orthotouch en Zephan 

stem. 

 

Ek / Ons,   

NATUURLIKE PERSOON 

Volle naam en van: _______________________________________________________________ 

Identiteitsnommer: _______________________________________________________________ 

Of 

REGS ENTITEIT (Trust / BK / Maatskappy) 

Volle entiteit naam: _____________________________________________________________ 

Registrasienommer: _____________________________________________________________ 

(Voltooi die toepaslike) 

is 'n Krediteur/Belegger van bogenoemde maatskappye ,In die bedrag van 

R________________________(________________Rand) stel hiermee aan (see nota 1) 

 

1. ______________________________________________________; 

 

 

2. die voorsitter van die Krediteure vergaderings _____________________; 

 



 

 

as my / ons gevolmagtigde om vir my / ons en namens my/ons  op te tree tydens die krediteure 
vergaderings om gehou/belê te word met die oog op die oorweging van die besigheidsreddings 
planne en, indien dit geag in orde te wees,die goedkeuring/aanvaarding van die 
besigheidsreddings planne soos voorgestel op die vergaderings en by enige verdaging daarvan, 
en om vir of teen sodanige sakeplanne te stem of buite stemming te bly ,ten opsigte van my/ons 
stembelang. 
 
Opsie van volmag opdrag: Ek/Ons gee opdrag aan die gevolmagtigde om soos volg in my/ons plek 
te stem: 
 

ORTHOTOUCH 
BESIGHEIDSREDDINGS 

PLAN 

TEN GUNSTE VAN 
 

GEEN 
STEM 

TEEN 

Goedkeuring/Aanvaarding 
van die plan 

   

(MOET GEMERK WORD) 
EN 
 

ZEPHAN 
BESIGHEIDSREDDINGS 

PLAN 

TEN GUNSTE VAN 
 

GEEN 
STEM 

TEEN 

Goedkeuring/Aanvaarding 
van die plan 

   

(MOET GEMERK WORD) 

 
EN 
(verwys na nota 4 hieronder vir die reg op verdelings berekening) 

OPSIE IN TERME VAN DIE 
BESIGHEIDSREDDINGS PLANNE: 

OPSIE 1: OPNEEM 
VAN AANDELE 

OPSIE 2: KONTANT 
UITBETALING 

  

(MOET GEMERK en gekies word, ongeag die tydslyn soos aangedui in BR-
plan, aangesien COVID-19 die proses vertraag) 

Voorgestelde wysigings aan die gepubliseerde Besigheidsreddings Planne: 
1. Let daarop dat ek as gevolg van die onvoorsiene omstandighede as gevolg van Covid 19 'n 

vertraging van die betaaldatum en die uitreiking van aandele verwag soos beoog in die 
gepubliseerde sakeplan, maar daar sal gepoog word om dit so gou moontlik te finaliseer. 

2. Benewens bogenoemde in die geval van die goedkeuring van die gepubliseerde 
Besigheidsreddings Planne, met inagneming van die huidige en moontlike toekomstige 
regsgedinge deur opponerende partye, word ek deur die derde party-voorsteller versoek om by 
die hof aansoek te doen om die goedkeuring van die planne te bekragtig, waarna die proses van 
betaling en die uitreiking van aandele kan begin wat tot 120 werksdae kan duur vanaf die datum 
van goedkeuring van die Besigheidsreddings  Planne  ingevolge die Maatskappywet (maar 
onderworpe aan 'n goedgekeurde hofbevel), in plaas van die tydslyn soos aangedui in par 
15.5,15.6 en 15.7 in die BR-plan. 

3. Daar is 'n tikfout in die Synopsis-afdeling B, paragraaf 15.5.4, 15.7.1 en 15.7.2 van die BR-plan. In 
hierdie gedeelte van die BR-plan word bepaal dat die NBW R7,99 is. Hierdie waarde is verkeerd 
en moet gelees word as R7.77, wat ooreenstem met Aanhangsel 11 van die BR-plan wat bevestig 
dat die NBW R7.769 is, afgerond tot R7.77. 



 

 

Let asseblief daarop dat sovêr enige persoon  stem ten gunste van die goedkeuring / aanvaarding 
van die planne, dat hul, deur hul handtekening hieronder aan te bring, onherroeplik instem om 
gebind te wees deur die bepalings en voorwaardes van die sessie van eise, soos uiteengesit 
hieronder, waarmee hulle saamstem en ten volle daarmee vertroud is. 
 

Geteken te ___________________________ op hierdie ______________ dag van 

___________________ 2020. 

 
________________________________ 
HANDTEKENING 
 

NOTAS: 
 

1. 'n Krediteur kan die naam van 'n gevolmagtigde of die name van twee alternatiewe gevolmagtigdes van 
sy / haar keuse in die beskikbare spasie invoeg, met of sonder om “die voorsitter van die krediteure 
vergaderings” te skrap. Die persoon wie se naam eerste op die volmag vorm staan en wat op die 
krediteur vergaderings teenwoordig is, is geregtig om as gevolmagtigde op te tree tot uitsluiting van 
diegene wie se name volg. 
 

2. 'n Volmag vorm moet ingedien word te die kantoor van die besigheidsreddingspraktisyn. Jacques Du 
Toit, e-pos admin@orthotouch.co.za. Die e-posadres is bedoel om die omvang van die korrespondensie 
te hanteer. 

 
3. Alle volmagte moet versend word aan die Besiheidsreddings Praktisyn so vining as moontlik,maar nie 

later as 7 dae vanaf datum van ontvangs hiervan nie,om versend te word aan die bogemelde adres. 
 

4.  Berekeningsformule gebaseer op 'n belegging van R100 000: 
 

4.1. Opsie 1-Aandele: 
 

R100 000 (kapitaalbelegging) x 25% = 3218 aandele teen R7,77 NBW per aandeel. (uitgereik binne 120 
dae) 
 
R7,77 (NAV) x 3218 aandele, is gelyk aan R25 000 in randwaarde of 'n addisionele opbrengs van 25% 
van die aanvanklike belegging, wat nog moet realiseer.. 
 
Dit is ook van toepassing indien die aandeelprys in enige stadium tot R7,90, of meer, verhoog word. 
 
4.2. Opsie 2 Kontant: 
 
R100 0000 (kapitaalbelegging) x 25% = 3218 aandele teen R7,77 per aandeel. 
 
R2,00 (ooreengekome waarde) x 3218 aandele = R6 436,00 (binne 120 dae betaal). 
 
Hierdie bedrag is gelyk aan 'n bykomende opbrengs van 6,4% van die aanvanklike belegging. 

 

5. Sessie van eise - benewens die uitoefening van die gekose opsie, teken asseblief ook die 
sessie / verkoop van die eise hieronder vir die proses om ‘n aanvang te neem. 
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SESSIE VAN EISE 
 

tussen 
 

NATUURLIKE PERSOON 

Volle naam en van: _____________________________________________________ 

Identiteitsnommer: _____________________________________________________ 

Of 

REGSENTITEIT (Trust / BK / Maatskappy) 

Volle entiteit naam: ________________________________________________ 

Registrasienommer: ________________________________________________ 

(Voltooi die toepaslike) 
 
 
 

("die Sedent") 
 

ten gunste van: 
 

ORTHOTOUCH (Edm) Bpk 

(Registrasie No: 2010/004096/06) 

 

OF GENOMINEERDE 

____________________________________ 

 

("die Sessionaris") 
 



 

 

1. INLEIDING 

 
Aangesien: 

 
1.1. Die Sedent, 'n belegger is in die Maatskappye van die Highveld Syndication 

Groep, (welke HS Maatskappy ookal onderskeidelik van toepassing is op die 

betrokke eis), wat onder besigheidsredding geplaas was en later die 

onderwerp van 'n Reëlingskema gevorm het. 

 
1.2. Die Sedent is,op grond van die voormelde,,geregtig op sekere regte en 

verpligtinge teen Zephan en Orthotouch, wat albei onder besigheidsredding 

geplaas is. 

 
1.3. Daar moet oor die besigheidsreddings planne van sowel Zephan as Ortotouch 

gestem en dit moet aanvaar word, op die basis dat die Sedent verplig sou 

wees om alle eise wat die Sedent het of mag voortspruit uit die HS Belegging / 

s (“Eise”) te sedeer aan die Sessionaris, wat hy / sy hiermee doen, 

onderworpe aan die behoorlike nakoming deur die Sessionaris van sy 

verpligtinge ingevolge die besigheidsreddings planne. 

 
1.4. Die besigheidsreddingsplanne beoog 'n verkoop en 'n uit-en-uit sessie van alle 

eise en geskille wat die skuldeiser / belegger mag hê teen enige persoon, 

voortspruitend uit welke aard ookal, hetsy uit die aangeleenthede en / of 

aangeleenthede wat in of in enige ander verband hou met of relevant is tot die 

besigheidsreddingsplanne, die besigheidsredding van die Maatskappye van 

die Highveld Syndication Groep, die reëlingskema, enige Hooggeregshof 

verrigtinge, Hooggeregshof bevele en / of ander hofverrigtinge en / of koste 

bevele, hetsy alreeds gevestig  te wees of bepaal te word, en geen krediteur / 

belegger sal enige verdere regte of eise teen die partye hê wat daaruit 

voortspruit nie, behalwe indien daar spesifiek in hierdie ooreenkoms andersins 

voorsiening gemaak word, by betaling van die eis / verkoopsvergoeding aan 

die Krediteur/Belegger waarna die eise aan die derdeparty-aanbieder 

oorgedra en gevestig word. 

 



 

 

DIT WORD OOREENGEKOM DAT: 
 

2. Die Sedent verkoop, sedeer, ken toe en dra oor, as uit-en-uit sessie ,aan en ten 

gunste van die Sessionaris, al sy/haar/hul reg, titel en belang in en tot  sy / 

haar/hul eise, onderworpe aan die nakoming deur die Sessionaris van sy 

kontraktuele verpligtinge soos meer volledig in die besigheidsreddingsplan 

uiteengesit word,welke sessie die Sessionaris hiermee aanvaar. 

 
3. Die Sedent benoem en stel  Jacques Du Toit (Die BRP) 

of_______________________ hiermee aan as sy / haar/hul  ware en wettige 

prokureur en agent, onherroeplik en in rem suam(tot voordeel van die Sedent) 

met die mag van substitusie ,om al die stappe te neem en alle dokumente te 

onderteken wat ookal nodig mag wees om uitvoering te gee aan die voormelde 

sessie. 

 

 
ALDUS GEDOEN EN GETEKEN DEUR DIE ONDERSKEIE PARTYE SOOS VOLG: 
 
 
__________________________________________________ 
 
 
Datum: 
Plek: 
 
 
__________________________________________________ 
 
 
Datum: 
Plek: 
 


