
KORPORATIEW
E 

 BEHEER

30

BEDRYFSOORSIG

S H O P R I T E  H O L D I N G S  B P K  G E Ï N T E G R E E R D E  V E R S L A G  2 0 1 6
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Goeie korporatiewe beheer is ’n integrale deel van Shoprite Holdings en 
sy filiale (“die Groep”) se volhoubaarheid. Die raad van direkteure (“die 
Direksie”) van Shoprite Holdings Beperk (“Shoprite Holdings” of “die 
Maatskappy”) ondersteun en moedig ’n hoë standaard van korpora tiewe 
beheer, integriteit en etiek, wat sal bydra tot voortgesette volhoubaarheid 
en waardeskepping vir al die Groep se belanghebbers, aan.

In ’n omgewing van toenemende regulering, is dit die Groep se 
oogmerk om ’n balans te handhaaf tussen beleggers en ander 
belanghebbers se verwagtinge van korporatiewe beheer en die 
verwagting dat ’n stygende finansiële opbrengs gelewer word.

Die Direksie is uiteindelik daarvoor verantwoordelik dat die beheer-
standaarde gehandhaaf word en word hierin bygestaan deur senior 
bestuur. Om sy oogmerk te behaal, hou die Groep daarmee vol om al sy 
beheerstrukture, -beleide en -prosesse in ooreenstemming met mekaar 
te bring om sy bedryfsomgewing en -strategie te ondersteun. 

Die Direksie onderskryf die beginsels wat vervat word in die King-
verslag oor Korporatiewe Beheer vir Suid-Afrika 2009 (“King III”) wat 
goeie beheer en die beginsels van beste praktyk van toerekenbaarheid, 
integriteit, regverdigheid en deursigtigheid voorskryf. Die Direksie 
bevestig dat Shoprite Holdings die beginsels toegepas het soos in die 
jongste King-kode uiteengesit word met verduidelikings waar dit 
prakties moontlik en toepaslik is. Die verslag sit die sleutelbeginsels 
van korporatiewe beheer uiteen wat die direkteure toegepas het in die 
beheer van die Maatskappy. Die volle King III verhalende verklaring is 
op die Maatskappy se webwerf, www.shopriteholdings.co.za, beskikbaar. 
Die Maatskappy het voorts in die verslagtydperk aan al die korporatiewe 
beheervereistes van die JSE se Noteringsvereistes voldoen.

DIE DIREKSIE 
Die Direksie bestaan tans uit sewe (7) nie-uitvoerende direkteure en 
sewe (7) uitvoerende direkteure. Die direkteure beskik oor ’n 
verskeidenheid van akademiese kwalifikasies, bedryfskennis en 
-ondervinding. Dié diversiteit gee die direkteure die vermoë om as 
Direksie die nodige oordeel te hê om doeltreffend te wees in die bestuur 
en bepaling van die Maatskappy se sake. 

Daar word van die nie-uitvoerende direkteure vereis om voldoende 
tyd vir direksie-aangeleenthede af te staan en hulle mag op ander 
direksies dien op voorwaarde dat dit duidelik sal wees dat sodanige 
ander direkteursposisies nie die uitvoering van hul pligte teenoor die 
Direksie van Shoprite Holdings belemmer nie, maar eerder waarde sal 
toevoeg deur ’n wyer dimensie aan Direksie-besprekings te gee. Die 
Direksie is tevrede dat die voorsitter en elk van die nie-uitvoerende 
direkteure in hul onderskeie rolle dié vereiste nakom.

Die Direksie is gesamentlik verantwoordelik aan die aandeelhouers 
van Shoprite Holdings vir die Groep se prestasie op die lang termyn en 
vir sy algehele strategiese rigting, waardes en beheer. Dit verskaf die 
nodige leierskap vir die Groep om sy sake-teikens binne die raamwerk 
van sy interne beheermaatreëls te bereik. Dié rol vereis ’n sterk 
presterende Direksie en dat alle direkteure tot die gesamentlike 
besluitnemingsproses bydra.

BEHEERRAAMWERK 
Die Direksie is die bewaarder van korporatiewe beheer en is saamgestel 
om dié funksie doeltreffend uit te voer. ’n Aantal komitees is geskep om 
die Direksie by te staan in sy toesighoudende funksie.
1.  Die Oudit-en-Risikokomitee help die Direksie met die monitering 

van die integriteit van die Groep se finansiële state en hou toesig oor 
geïntegreerde verslagdoening. Dit gaan ook die doeltreffendheid 
van interne finansiële beheermaatreëls, sowel as die eksterne en 
interne ouditfunksies, na. Daarbenewens maak dit seker dat die 
Groep ’n doeltreffende risikobestuursproses in plek het wat die 
bestuur van die Groep se sleutelrisiko’s identifiseer en monitor. 

2.  Die Maatskaplike-en-Etiesekomitee verrig die maatskaplike en etiese 
funksies soos bepaal deur die Maatskappywet van 2008, soos gewysig.

3.  Die Nominasiekomitee help met die aanstelling van direkteure en 
verseker, onder leiding van die maatskappysekretaris, dat die 
samestelling van die Direksie en die komitee ’n deursigtige proses is.

4.  Die Vergoedingskomitee sien toe dat vergoedingsbeleide gevolg 
word wat talent lok en behou, ooreenstem met die Groep se strategie, 
markverwant is en prestasie op die kort en lang termyn aanspoor.

5.  Die Groep se uitvoerende bestuur is verantwoordelik vir die 
dag-tot-dag bestuur van die verskeie sakebedrywighede. 

6.  Die afdeling vir korporatiewe beheer bestaan uit die regs- en 
nakomingsafdeling asook die maatskappysekretaris en verskaf 
ondersteuning en leiding aan die komitees. 

7.  Sekerheidsverskaffers bied ’n vlak van sekerheid oor geïntegreerde 
verslagdoening, insluitend die jaarlikse finansiële state en die 
BGSEB-telkaart.

DIE DIREKSIE SE VERANTWOORDELIKHEDE
Die besonderhede van die Direksie se verantwoordelikhede is vervat in 
’n amptelike direksiehandves wat die grondslag vorm van hul verant-
woordelikhede en pligte. Die handves sit die magte van die Direksie 
uiteen en verskaf ’n duidelike verdeling van verantwoordelik hede en die 
toerekenbaarheid van die direkteure, beide gesamentlik en individueel, 
en is in die verslagtydperk hersien. 

Die algemene magte van die direkteure word in die Maatskappy se 
Memorandum van Inkorporasie vervat. 

Die Direksie se grondliggende verantwoordelikhede sluit in:
–  om doeltreffende leierskap te gee, gebou op ’n etiese grondslag;
–  om alle aspekte wat vir die Groep van strategiese belang is, te hanteer;
–  uiteindelike verantwoordelikheid vir die strategiese rigting van die Groep;
–  om toe te sien dat die Groep se strategie volhoubare uitkomste lewer;
–  risikobestuur en IT-beheer;
–  om die nakoming van wette, regulasies en goeie praktykkodes te 

monitor; en
–  om toe te sien dat die Groep ’n verantwoordelike korporatiewe 

burger is en as een erken word.

Die Direksie is van mening dat dit die verantwoordelikhede, soos uiteen-
gesit in die direksiehandves, in die finansiële verslagjaar nagekom het.

DIREKSIEVERGADERINGS
Die Direksie vergader ten minste vier (4) keer per jaar of meer indien 
omstandighede dit vereis. Die bywoning van direkteure by die 
direksievergaderings in die verslagtydperk word hieronder aangedui.

BYWONING VAN DIREKSIEVERGADERINGS
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NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE
CH WIESE P P P P
JF BASSON P P P P
JJ FOUCHÉ P P P P
EC KIESWETTER P P P P
JA LOUW P P P P
ATM MOKGOKONG P P P P
JG RADEMEYER* P
JA ROCK P P p P
UITVOERENDE DIREKTEURE
JW BASSON P P P P
M BOSMAN P P P P
CG GOOSEN P P p P
B HARISUNKER P P P P
AE KARP p p p P
EL NEL P P P P
BR WEYERS P P P P

*  Uittrede deur rotasie vanaf 19 Oktober 2015 van krag en het nie homself 

beskikbaar gestel vir herverkiesing as direkteur nie. 

http://www.shopriteholdings.co.za
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VOORSITTER EN HOOF-UITVOERENDE BEAMPTE
Die rolle en pligte van die nie-uitvoerende voorsitter en die  hoof-
uitvoerende beampte is geskei en duidelik omskryf. 

Dr. CH Wiese is die nie-uitvoerende voorsitter wat leiding en leierskap 
aan die Direksie gee en ook toesien dat die Direksie doeltreffend, 
gefokus en as ’n eenheid funksioneer.

Die Voorsitter se rol sluit in:
–  om die Direksie te lei en seker te maak dat dit die hoogste 

standaarde van beheer handhaaf;
–  om ’n kultuur van openheid en debat aan te moedig sodat die 

Direksie as ’n hoogs presterende span doeltreffend saamwerk;
–  om agenda’s vir die direksievergaderings op te trek, in samewerking 

met die Hoof-Uitvoerende Beampte en die maatskappysekretaris, wat 
fokus op die strategiese direksie en prestasie van die Groep se sake;

–  om toe te sien dat voldoende tyd afgestaan word aan die bespreking 
vir aangeleenthede op die agenda; 

–  om leiding te gee met die Direksie en individuele direkteure se 
prestasie-evaluerings; en

–  om die verhouding tussen die Direksie en die Hoof-Uitvoerende 
Beampte te fasiliteer.

Die Hoof-Uitvoerende Beampte, Dr. JW Basson, doen verslag aan die 
Direksie en is verantwoordelik vir die dag-tot-dag sake van die Groep, 
sowel as die formulering en inwerkingstelling van strategieë sodra dit 
deur die Direksie goedgekeur is. Hy word hierin bygestaan deur 
uitvoerende en senior bestuur wat aan die hoof staan van die verskeie 
afdelings en departemente in die Groep.

LEIDENDE ONAFHANKLIKE DIREKTEUR
Aangesien die Voorsitter ’n wesenlike aandeelhouer in Shoprite Holdings 
is, word hy nie as onafhanklik beskou nie. Mnr. EC Kieswetter is die 
leidende onafhanklike direkteur (LOD) en het mnr. JG Rademeyer in dié 
posisie opgevolg op 19 Oktober 2015. Die rol van die LOD is om leier-
skap en advies aan die Direksie te gee wanneer die Voorsitter ’n botsing 
van belange het, sonder om afbreuk te doen aan die gesag van die Voor-
sitter of dit te ondermyn. Die kundigheid en wye internasionale ervaring 
van Mnr. Kieswetter bou die vaardighede en ondervinding van die Direksie 
se profiel uit en hy gaan voort om ’n wesenlike bydrae as die LOD te lewer.

NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE
Die Direksie bestaan uit sewe (7) nie-uitvoerende direkteure, waarvan 
ses (6) onafhanklik is, soos in die King III Kode omskryf word. 
Dr. CH Wiese is nie onafhanklik nie vanweë sy wesenlike aandeel-
houding in Shoprite Holdings.

Die Direksie is van mening dat ’n verskeidenheid van vaardighede, 
agtergronde, kennis, ondervinding en geslag nodig is om die 
maatskappy doeltreffend te beheer. Nie-uitvoerende direkteure moet ’n 
duidelike kennis van die Groep se algehele strategie hê, tesame met 
kennis van die Groep en die bedrywe waarin dit sake doen. Bykomend 
daartoe, moet nie-uitvoerende direkteure voldoende bekend wees met 
die Groep se kernsake om doeltreffende bydraes te lewer wat die 
ontwikkeling van strategie betref en om prestasie te monitor. 

Die volle besonderhede van die direkteure van Shoprite Holdings 
word op bladsye 8 tot 9 van hierdie verslag uiteengesit.

Die Direksie is tevrede dat sy huidige lede oor die vereiste gesa ment-
like vaardighede en ervaring beskik om sy verantwoor delikhede vir die 
bereiking van die Groep se doelwitte na te kom en om op die lang 
termyn waarde vir aandeelhouers te ontsluit.

AANSTELLING VAN DIE DIREKSIE
Die Direksie hersien gereeld sy samestelling, sowel as die samestelling 
van direksiekomitees ooreenkomstig toepaslike wetgewing en 
regulasies. Wanneer iemand aangestel word, neem die Direksie die 
kennis, vaardighede en ervaring van ’n potensiële kandidaat in ag, 
sowel as enige ander eienskappe wat nodig geag word vir sy rol.

Die aanstelling van direkteure is ’n aangeleentheid vir die Direksie in 
sy geheel. Die Direksie word bygestaan deur die Nominasiekomitee wat 
die geskiktheid van potensiële direkteure oorweeg en aanbevelings in 
dié verband aan die Direksie maak. 

Direkteure word nie vir ’n vaste termyn aangestel nie. Ooreen-
koms tig die Memorandum van Inkorporasie (“MVI”) van Shoprite 
Holdings, tree alle nie-uitvoerende direkteure volgens ’n rotasie-
grondslag ten minste elke drie (3) jaar uit, maar kan hulself vir 
herverkiesing beskikbaar stel. Indien geskik, beskikbaar en voorgestel 
vir herverkiesing deur die Nominasiekomitee, word hul name vir 
herverkiesing deur aandeelhouers by die Algemene Jaarvergadering 
beskikbaar gestel. 

Die aanstelling van nuwe direkteure is onderhewig aan die 
bevestiging deur aandeelhouers by die eerste Algemene 
Jaarvergadering ná hul aanstelling.

INLYWING VAN DIREKTEURE EN VOORTGESETTE HERSIENING
’n Omvattende inlywingsprogram vir nuwe direkteure is ontwikkel om te 
verseker dat hulle ingelig word en die nodige begrip het van hul 
fidusiêre en statutêre pligte asook die Groep-struktuur, -bedrywighede 
en -beleide om hulle in staat te stel om hul pligte en verantwoorde lik-
hede as direkteure na te kom. Die maatskappysekretaris is verant-
woordelik vir die administrasie van die Groep se inlywingsprogram.

Besonderhede van toepaslike wetgewing en regulasies, Shoprite 
Holdings se MVI en relevante mandate word aan nuwe direkteure 
verskaf, sowel as dokumente wat hulle pligte en verantwoordelikhede 
as direkteure verduidelik. Direkteure word na voorligtingsessies genooi, 
of geskrewe opsommings word aan hulle gegee om hulle op hoogte 
van hangende nuwe wetgewing, regulasies of beste praktyk te hou, wat 
’n uitwerking op sake kan hê. 

BOTSINGS VAN BELANGE EN DIREKTEURE SE PERSOONLIKE 
FINANSIËLE BELANGE 
Die Groep se beleid in hierdie verband is van toepassing op alle 
direkteure en werknemers. Direkteure moet jaarliks hulle persoonlike 
finansiële belange en dié van verwante persone in kontrakte met die 
Groep verklaar. ’n Lys in dié verband word jaarliks ter tafel gelê en die 
register waarin sodanige belange opgeteken is, word by elke Algemene 
Jaarvergadering van Shoprite Holdings vir inspeksie beskikbaar gestel.

DIREKSIE SE DOELTREFFENDHEID EN EVALUERING
Die jaarlikse evaluering van die Direksie het in Julie 2016 plaasgevind. 
Daar is van die direkteure verwag om ’n vraelys, wat deur die 
maatskappysekretaris en die Voorsitter saamgestel is, te voltooi. 

Dié evaluering het die volgende onderwerpe omvat:
–  die grootte en samestelling van die Direksie en komitees met die 

fokus op die samestelling van vaardighede, ondervinding, 
onafhanklikheid en kennis van die Groep en sy diversiteit; 

–  direkteure se inlywing en ontwikkeling; 
–  die doeltreffendheid van Direksie- en komiteevergaderings; 
–  gehalte en tydigheid van vergaderingsagenda’s, Direksie- en 

komitee-verslae asook sekretariële ondersteuning; en 
–  die verhouding tussen die Direksie en bestuur, die vaardighede wat 

deur die Direksie en sy komitees benodig word sowel as 
betrekkinge met belanghebbers.

Die resultaat van die Direksie se doeltreffendheidsevaluering word aan 
die Direksie voorgelê. Die algehele uitkoms van die 2015/16-evaluering 
is dat: 
–  die samestelling van die Direksie kerngesond is met ’n goeie 

mengsel van vaardighede en ondervinding;
–  die agenda’s van die Direksie en die aandag wat daaraan gegee 

word toepaslike sake vir hersiening, monitering en goedkeuring 
omvat; 

–  die gereeldheid van Direksie-vergaderings voldoende is om die 
Direksie in staat te stel om sy verantwoordelikhede na te kom; 



KORPORATIEW
E 

 BEHEER

32

BEDRYFSOORSIG

S H O P R I T E  H O L D I N G S  B P K  G E Ï N T E G R E E R D E  V E R S L A G  2 0 1 6

KORPORATIEWE BESTUURSVERSLAG (VERVOLG)

–  die Direksie se hersiening, goedkeuring, monitering en oorsig sluit 
beide strategiese sake en huidige bedryfsprestasie en resultate in; 

–  die Direksie die geskikte komitees het om dit te ondersteun en dat 
die komitees ’n duidelike verwysingsraamwerk, toepaslike leierskap 
en samestelling het en toepaslik aan die Direksie verslag gedoen het 
oor hul oorwegings en besluite;

–  die Direksie se gesag en leierskap afsonderlik van die uitvoerende 
leierskap en gesag is; en

–  die Voorsitter se leierskap en bydrae asook die 
maatskappysekretaris se rol en bydrae doeltreffend was. 

MAATSKAPPYSEKRETARIS 
Mnr. PG du Preez is die maatskappysekretaris van Shoprite Holdings. 
Hy is nie ’n direkteur van Shoprite Holdings nie, alhoewel hy ’n direkteur 
van verskeie Groep-filiale is. Dié verwantskap beïnvloed nie sy 
armslengte verhouding met die Direksie van Shoprite Holdings nie.

Die maatskappysekretaris word deur die Direksie aangestel en 
verwyder, en dien as ’n sentrale bron van inligting en advies vir die 
Direksie en binne die Groep oor aangeleenthede rakende etiek en goeie 
korpo ra tiewe beheer. Onafhanklike raadgewende dienste word deur die 
maatskappysekretaris ingewin op versoek van die Direksie of direk-
siekomitees. 

Alle direkteure het onbeperkte toegang tot die advies en dienste van 
die maatskappysekretaris, ondersteun deur die regsdepartement. 
Die maatskappysekretaris is verantwoordelik vir al die pligte soos 
uiteengesit word deur Artikel 88 van die Maatskappywet en om seker te 
maak dat die JSE se Noteringsvereistes nagekom word. Die maat-
skappy sekretaris dien ook as kommunikasieskakel met beleggers en 
skakel met die Groep se oordragsekretarisse en borge oor relevante 
aangeleenthede. Soos deur King III vereis word, dien die maatskappy-
sekretaris ook as sekretaris vir die Direksie se verskeie subkomitees en 
woon al die vergaderings van die Direksie en die komitees by. Die 
maatskappysekretaris is ook die nakomingsbeampte en sien toe dat 
die Groep voldoen aan al die vereiste wetgewing en regulasies wat op 
sy verskeie sakebedrywighede van toepassing is.

Ooreenkomstig die JSE se Noteringsvereistes, is ’n gedetailleerde 
ontleding deur die Direksie gedoen ten einde homself te vergewis van 
die bevoegdheid, kwalifikasies en ervaring van die maatskappy sekre-
taris. Verwys na beginsel 2.21 van die Groep se King III-nakomings-
register vir verdere besonderhede. 

AANDELEVERHANDELING DEUR DIREKTEURE EN  
SENIOR PERSONEEL
Die Groep het ’n beleid ingestel met betrekking tot aandeleverhandeling 
deur direkteure en senior personeel wat uit hoofde van hulle amp 
omvattende kennis dra van die Groep se sake. Dié beleid stel geslote 
tydperke in om verhandeling in Shoprite Holdings-aandele te verbied 
voor die aankondiging van die tussentydse en voljaar finansiële 
resultate of gedurende enige ander tydperk wat pryssensitief geag 
word. Die maatskappysekretaris gee geskrewe kennisgewings aan alle 
direkteure en senior personeel in die Groep. Dit is in nakoming van die 
bepalings oor wangebruik van die mark in die Wet op Finansiële 
Markte, Wet 19 van 2012, en die JSE se Noteringsvereistes, wat 
verhandeling deur direkteure betref.

Transaksies in Shoprite Holdings-aandele deur direkteure en 
alternatiewe direkteure van Shoprite Holdings en sy hoof-handelsfiliaal 
word bekend gemaak soos vereis deur die JSE se Noteringsvereistes. 
Die Direksie het ook ’n formele goedkeuringsraamwerk ingestel wat die 
goedkeuring beheer wat deur hierdie direkteure vereis word voordat 
hulle Shoprite Holdings-aandele verhandel. 

In die verslagtydperk het die Groep voldoen aan al die JSE se 
Noterings- en Openbaarmakingsvereistes. 

AANSPREEKLIKHEID

OUDIT-EN-RISIKOKOMITEE
’n Beskrywing van die verantwoordelikhede en werk wat gedurende die 
jaar deur die Oudit-en-Risikokomitee gedoen is, word by die verslag 
van die voorsitter van die komitee op bladsy 50 van die Engelse 
weergawe ingesluit. Sy verslag dek ook die Groep se interne 
beheermaatreëls, risikobeheer en die interne ouditfunksie.

GROEP-OUDITEURE
By die Algemene Jaarvergadering van Shoprite Holdings wat op 
19 Oktober 2015 gehou is, is die aanstelling van Pricewaterhouse-
Coopers Geïnk. as die eksterne ouditeure van die Groep tot die 
Algemene Jaarvergadering in 2016 deur aandeelhouers goedgekeur. 
Verdere besonderhede oor die eksterne ouditeure is vervat in die 
verslag van die voorsitter van die Oudit-en-Risikokomitee.

KORPORATIEWE ETIEK
Die Groep is verbind tot hoë standaarde van etiese gedrag. Daar word 
van alle personeel verwag om te alle tye die Groep se gedragskode na 
te kom. Daar word van alle nuwe personeel verwag om die gedrags-
kode te lees, te erken en in te stem om dit na te kom as deel van hul 
inlywing. 

Die anonieme Tip-Offs-blitslyn word deur ’n onafhanklike 
derdeparty-diensverskaffer bestuur. Werknemers word aangemoedig 
om alle onetiese gedrag wat geïdentifiseer word aan te meld, anoniem 
en vertroulik. Hoewel die blitslyn werknemers in staat stel om anonieme 
verklarings te doen en die beskerming van hulle identiteit waarborg in 
ooreenstemming met die bepalings van die Wet op Beskermde 
Bekendmakings, 2000, verkies die Groep om ’n oop rapporterings-
omgewing deur die verskeie lynbestuurders te skep. Alle gevalle word 
deur die Groep-risikobestuurder ondersoek, in samewerking met ’n 
interne oudit en die Groep se regsdepartement indien nodig. Gedu-
rende die 2016 finansiële jaar is ’n totaal van 105 voorvalle van 
vermeende onetiese gedrag in die Groep aangemeld, waarvan 23 gelei 
het tot dissiplinêre stappe, afdankings, bedankings en/of kriminele 
aanklagtes teen sodanige werknemers.

Gedurende die verslagtydperk is die Groep se gedragskode deur 
die Maatskaplike-en-Etiesekomitee hersien en ooreenkomstig beste 
praktyk in hierdie verband gewysig. In die gedragskode word die 
standaard uiteengesit wat van werknemers verwag word in hulle 
omgang met klante, mede-werknemers, verskaffers, mededingers en 
ander belanghebbers. Daar word van alle werknemers verwag om die 
gedragskode na te kom.

Geen wesenlike skending van die Groep se gedragskode is 
gedurende die 2015/16 finansiële jaar aangemeld nie.

NAKOMING VAN WETGEWING EN REGULASIES
Die Groep omvat bedrywighede in 15 lande, waarvan 14 buite Suid-
Afrika geleë is op die Afrika-vasteland en die Indiese Oseaan-eilande. In 
ooreenstemming met sy visie en strategie, onderskryf die Groep al die 
belangrike beginsels soos vervat in die Gedragskode en Praktykkode 
van King III, en pas sodanige beginsels toe.

In die nie-RSA-jurisdiksie waar die Groep sake doen, word 
beheerontwikkeling op ’n deurlopende grondslag gemonitor om te 
verseker dat plaaslike regulatoriese vereistes nagekom word. Die 
Direksie monitor die nakoming deur middel van komiteeverslae, wat 
inligting bevat oor enige beduidende interaksie met sleutelbelang-
hebbers, insluitend reguleerders.

Die Groep se nakomingsfunksie val onder die maatskappysekretaris 
en dit monitor en ontleed die uitwerking van wetgewing op die onder-
neming. Eksterne kundiges is betrek om die Groep in dié verband raad 
te gee en by te staan.
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Gedurende die verslagtydperk het die nakomingsfunksie op die 
volgende punte gefokus om die direkteure, Hoof-Uitvoerende Beampte, 
bestuur en werknemers te ondersteun in die uitvoering van hulle 
nakomingsverantwoordelikhede:

IDENTIFISERING EN INSTELLING VAN VERANDERINGS IN 
REGULATORIESE VEREISTES
Die Groep doen in ’n dinamiese en voortdurend ontwikkelende 
regulatoriese en toesighoudende omgewing sake. ’n Regulatoriese 
raamwerk word jaarliks vir die Groep opgestel met behulp van ’n 
spesialisdiensverskaffer wat alle huidige, voorgestelde en hangende 
wetgewing identifiseer en nagaan, asook die potensiële uitwerking 
daarvan op die Groep se onderskeie sake-eenhede. Reaksie op 
sodanige wetgewing word op die mees doelmatige en doeltreffende 
wyse hanteer. Nakomingshulpbronne en -programme word ooreen-
komstig ’n risiko-gegronde benadering daargestel, waarna voortgesette 
nakoming op verskeie maniere gemonitor en getoets word. Nakomings-
verslae word aan die Oudit-en-Risikokomitee voorgelê.

REGULATORIESE RAAMWERKE 
Die raamwerke word op ’n gereelde grondslag bygewerk, terwyl beheer-
maatreëls voortdurend gemonitor word deur ’n risiko-gegronde  bena-
dering toe te pas. Enige nie-nakoming word deur die beheerprosesse 
aangemeld.

ALGEMENE LEIDING EN ONDERSTEUNING AAN DIE BESIGHEID
Bestuurs- en sakebedrywighede word ondersteun deur die inwerkings-
telling van toepaslike beheermaatreëls om te voldoen aan relevante 
regulatoriese verpligtinge. Voorvalle van nie-nakoming word ook 
bestuur.

NAKOMINGSMONITERING 
Nakomingsrisiko’s is deur reguleerders, bestuur, interne oudit en die 
afdeling vir Groep-nakoming gemonitor en opgevolg. Die bestuur monitor 
nakoming as deel van die dag-tot-dag bedrywighede. Die afdeling vir 
Groep-nakoming gebruik ’n risiko-gegronde metodiek vir monitering.

Regsnakomingsverslae word op ’n gereelde grondslag aan die 
Oudit-en-Risiko- en die Maatskaplike-en-Etiese-komitee voorgelê. 

Die Groep se belastingbestuursraamwerk, wat deur die Direksie 
goedgekeur is, stem ooreen met die Groep se sakestrategie en risiko-
bestuursdoelwitte. Dit poog om belastingdoeltreffendheid regdeur die 
Groep te bereik in nakoming van die toepaslike wette in al die 
jurisdiksies waarin dit sake doen.

Hangende wetgewing of wetgewing wat onlangs bekragtig is en wat 
potensieel ’n aansienlike uitwerking op die Groep kan hê, sluit in: 
– die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting;
– Arbeid- en Indiensnemingwetgewing; en
–  verskeie regulasies wat met voedsel- en produkveiligheid verband hou. 

Shoprite Holdings verstaan ten volle die rol en verantwoordelikhede van 
sy borg, Nedbank Corporate and Investment Banking (CIB), soos 
bepaal word deur die JSE se Note rings vereistes. Dit is die mening van 
Shoprite Holdings dat Nedbank CIB gedurende die verslagtydperk sy 
verantwoordelikhede in dié verband behoorlik nagekom het. 

Geen beduidende finansiële boetes of regulatoriese sensuur is in die 
finansiële jaar tot Junie 2016 op die Groep of enige van sy filiale gehef nie.

BELEGGER- EN BELANGHEBBERVERHOUDINGS 
Die Groep se tersaaklikheid in die markte en gemeenskappe waarin dit 
sake doen, is afhanklik van betekenisvolle skakeling met alle belang-
hebbers. Sy benadering tot die bestuur van belanghebbers behels die 
optimale gebruik van hulpbronne ten einde goeie verhoudings met 
belanghebbers te bou en te handhaaf. Dit help die Groep om die 
verwagtinge van sy belanghebbers te begryp; reputasierisiko te beperk; 
en sterk vennootskappe te vorm wat uiteindelik die volhoubaarheid van 
die Groep steun.

Die Groep het begrip dat dit belangrik is om akkurate inligting aan al 
sy belanghebbers deur te gee. Finansiële en nie-finansiële inligting 
word betyds en akkuraat aan alle belanghebbers gegee.

Gereelde, toepaslike kommunikasie met aandeelhouers help die 
Groep om aandeelhouerverhoudinge te verbeter. Die Hoof-Uitvoerende 
Beampte en adjunk-besturende en finansiële direkteur is die aange-
wese beleggerswoordvoerders en hulle vergader op ’n gereelde 
grondslag met fondsbestuurders en ontleders. Beleggersbedrywighede 
sluit die aanbieding van die tussentydse en jaarlikse resultate; 
deelname aan beleggerskonferensies; en die uitreik van gereelde 
bedryfsverslae in. ’n Korporatiewe webwerf kommunikeer ook al die 
jongste finansiële en nie-finansiële inligting aan alle belanghebbers. 
Aandeelhouers word ook aangemoedig om die Algemene Jaarver-
gadering van Shoprite Holdings by te woon waar die geleentheid 
gebied word vir aandeelhouers om saaklike vrae te stel en om 
interaksie met direkteure te hê. Komiteevoorsitters woon ook die 
Algemene Jaarvergaderings by om op aandeelhouers se vrae te 
reageer. 

Die Direksie dra nie kennis van enige versoek gedurende die 
verslagtydperk kragtens die Wet op Bevordering van Toegang tot 
Inligting deur enige belanghebber nie.

MEDEDINGENDE GEDRAG
Die Groep doen sake in die kleinhandelsektor, wat ’n hoogs mede-
dingende bedryf is. Dit is derhalwe hoogs beskermend teenoor al sy 
intellektuele eiendom en kennis. Interaksie met ander kleinhandelaars 
word in die algemeen beperk tot forums waar samewerking op bedryfs-
vlak verlang word vir doeleindes om vertoë tot die regering te rig. Die 
Groep is ’n lid van die Raad op Verbruikersgoedere van Suid-Afrika.

POLITIEKE PARTY ONDERSTEUNING
Die Groep ondersteun die demokrasie in Suid-Afrika, maar geen 
finansiële donasies word aan individuele politieke partye geskenk nie.
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VERSLAG VAN DIE NOMINASIEKOMITEE

Die Nominasiekomitee bestaan uit vier (4) nie-uitvoerende direkteure 
van wie drie (3) onafhanklik is. 

Die volgende direkteure het in die finansiële jaar tot Junie 2016 op die 
Nominasiekomitee gedien: 
Dr. CH Wiese: Nie-uitvoerende Voorsitter; 
Mnr. JA Louw: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur; 
Mnr. EC Kieswetter: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur; en
Dr. ATM Mokgokong: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur.

Die Nominasiekomitee het twee (2) vergaderings in die verslagtydperk 
gehad. Die besonderhede van teenwoordigheid by die vergaderings 
word hieronder uiteengesit: 

DIREKTEUR 22.08.2015 29.06.2016
CH WIESE P P
JA LOUW P P
EC KIESWETTER P P
ATM MOKGOKONG* P P

*Aanstelling van krag op 18 Augustus 2015

Die Nominasiekomitee is verantwoordelik vir: 
–  aanbevelings aan die Direksie vir die aanstelling van nie-uitvoerende 

en uitvoerende direkteure sowel as oor die Direksie se samestelling 
in die geheel; 

–  die hersien van en aanbevelings vir die Direksie se struktuur, grootte 
en die balans tussen uitvoerende en nie-uitvoerende direkteure; 

–  die toesighouding van die formele inlywingsprogram vir nuwe 
 direkteure; 

–  versekering van die ontwikkeling van opvolgplanne vir die Direksie, 
 Hoof-Uitvoerende Beampte en senior bestuur; en 

–  die nasien van die Direksie en sy komitees se doeltreffendheid. 

Gedurende die verslagtydperk het die Nominasiekomitee: 
–  die samestelling van die Direksie en direksie-komitees hersien; 
–  die aanstelling van Dr. ATM Mokgokong as lid van die 

Nominasiekomitee voorgestel; 
–  die uittrede op ’n rotasiegrondslag van nie-uitvoerende direkteure 

hersien;
–  die amptelike terme van verwysing hersien en goedgekeur; en 
–  aan die handves voldoen.

Soos vereis in Shoprite Holdings se Memorandum van Inkorporasie 
(“MVI”) sal ten minste een derde van die nie-uitvoerende direkteure 
volgens rotasie by die volgende Algemene Jaarvergadering uittree. 
Dr. ATM Mokgokong, Mnre. JF Basson, JJ Fouché en JA Rock sal in 
terme van hierdie bepaling uittree, maar het hul beskikbaar gestel vir 
herverkiesing. 

Die Nominasiekomitee hersien jaarliks die onafhanklikheid van 
nie-uitvoerende direkteure wat uittree, gegrond daarop of die direkteur: 
–  in ’n uitvoerende hoedanigheid in diens van die Groep was in die 

vorige drie (3) jaar; 
–  gedien het op die Direksie vir ’n tydperk langer as nege (9) jaar. In so 

’n geval, sal die Nominasiekomitee beoordeel of die direkteur se 
onafhanklikheid, oordeelsvermoë en bydrae tot die Direksie se 
besprekings, dalk in gedrang gebring kon word, of blyk om in 
gedrang te wees weens die duur van die tydperk wat die persoon 
gedien het; 

–  ’n verteenwoordiger is van ’n groot aandeelhouer; 
–  onafhanklik is in karakter en oordeel, asook of daar enige 

omstandighede bestaan wat dalk die direkteur se oordeel kan of 
moontlik mag beïnvloed; en 

–  ’n aandeelhouer is in Shoprite Holdings en dat dié aandeelhouding 
’n wesenlike deel van die direkteur se persoonlike welvaart uitmaak.

Na oorweging van die bogenoemde nie-uitvoerende direkteure 
se omstandighede is die Nominasiekomitee van mening dat 
Dr. Mokgokong, Mnre. Basson, Fouché en Rock as onafhanklik beskou 
kan word.

CH WIESE
Voorsitter
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VERSLAG VAN DIE MAATSKAPLIKE-EN-ETIESEKOMITEE 

As ’n statutêre komitee van die Direksie van Shoprite Holdings vervul 
die  Maatskaplike-en-Etiesekomitee (“die Komitee”) sy pligte in terme 
van Artikel 72(4) van die Maatskappywet (saamgelees met regulasie 
43 van die Maatskappy-regulasies, 2011). Die Komitee vervul 
bykomend daartoe die rol van ’n groep-komitee en daarom het geen 
ander van Shoprite Holdings se filiale ’n Maatskaplike-en-Etiese-
komitee geskep nie. 

’n Formele handves is aanvaar en lei die Komitee in sy toesig-
houdende rol om te verseker dat die Groep as ’n verantwoordelike 
korporatiewe burger sy sake op ’n volhoubare wyse, met ’n etiese 
korporatiewe kultuur as kern, doen. Die Komitee bly toegewyd om 
beleide, bestuurstrukture en praktyke, wat die Groep lei in sy 
benadering tot ontluikende maatskaplike en etiese uitdagings, te 
ontwikkel en te hersien in ooreenstemming met sy verwysingsterme. 
Dié handves is gedurende die verslagtydperk hersien.

Die Komitee is verantwoordelik vir: 
–  die toesighouding van bedrywighede met betrekking tot wetgewing, 

ander wetlike vereistes en kodes van beste praktyk; 
–  om alle relevante maatskaplike en etiese kwessies onder die aandag 

van die Direksie te bring; en 
–  verslagdoening aan aandeelhouers by die Algemene 

Jaarvergadering.

Die Komitee fokus veral op die Groep se strategie en prestasie met 
betrekking tot: 
–  maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling; 
–  die bevordering van gelykheid en die voorkoming van onregverdige 

diskriminasie; 
–  die Groep se etiek en die voorkoming van bedrog, omkopery en 

wanpraktyke; 
–  die ontmoediging van menseregteskending; 
–  die bydrae tot die ontwikkeling van gemeenskappe waarin die 

Groep se bedrywighede hoofsaaklik plaasvind; 
–  verbruikersverhoudings, wat advertensies, openbare betrekkinge en 

nakoming van verbruikersbeskermingswette, insluit; 
–  die omgewing, gesondheid en openbare veiligheid, en die 

uitwerking van bedrywighede, produkte en dienste; 
– en arbeid en indiensneming.

Die volgende lede het gedurende die 2015/16-finansiële jaar op die 
Komitee gedien: 
Mnr. JA Louw: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur en voorsitter; 
Mnr. BR Weyers: Uitvoerende direkteur; 
Mnr. M Bosman: Uitvoerende finansiële direkteur; en
Mnr. C Burger: Hoof-bestuurder van Menslike Hulpbronne.

Die Komitee vergader minstens twee (2) keer per jaar. Kundiges oor 
kwessies wat binne die mandaat van die Komitee val, woon ook 
vergaderings by. Die besonderhede van bywoning deur lede gedurende 
die verslagtydperk word hieronder uiteengesit: 

LID 05.08.2015 18.02.2016
JA LOUW P P
BR WEYERS P P
M BOSMAN P P
C BURGER P P

Die vergoeding van die nie-uitvoerende lede gedurende 2015/16 is in 
die kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering bekend gemaak. 

Gedurende die verslagtydperk het die Komitee die volgende verslae 
van bestuur ontvang en hersien:
–  die Groep se nakoming van die Verenigde Nasies se “Global 

Compact Principles” en die Organisasie vir Ekonomiese 
Samewerking en Ontwikkeling se riglyne; 

–  vaardigheid- en ander ontwikkelingsprogramme wat gemik is op die 
opvoedkundige ontwikkeling van werknemers; 

–  korporatiewe maatskaplike beleggingsprogramme, insluitend 
besonderhede van liefdadigheidskenkings;

–  gelyke indiensnemingsplanne vir die Groep;
–  arbeidspraktyke en -beleide;
–  nakoming van die Groep se gedragskode en etiese bestuur en 

prestasie; 
–  prestasie ten opsigte van Swart Ekonomiese Bemagtiging soos 

gemeet teen die Departement van Handel en Nywerheid se 
generiese Breëbasis Swart Ekonomiese Bemagtigings-telkaart;

–  bevestiging dat die Groep aan Suid-Afrikaanse wetgewing voldoen 
wat in ooreenstemming is met die Internasionale Arbeidsprotokol vir 
welvoeglike werk en werksomstandighede; 

–  teen-korrupsie neigings, wetgewing en inligting; en 
–  omgewings-, gesondheids- en veiligheidsprestasie.

Geen wesenlike nie-nakoming van wetgewing en regulasies met 
betrekking tot die areas binne die Komitee se mandaat is onder sy 
aandag gebring gedurende die oorsigtydperk nie. Die Komitee het ook 
geen rede om te glo dat enige sodanige nie-nakoming plaasgevind het 
nie. 

JA LOUW
Voorsitter
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VERGOEDINGSVERSLAG

DEEL 1 – BRIEF VAN DIE VOORSITTER VAN DIE 
VERGOEDINGS KOMITEE AAN AANDEELHOUERS 
Die direksie (“Direksie”) van Shoprite Holdings Beperk (“Shoprite 
Holdings” of “die Groep”) en die vergoedingskomitee (“die Vergoe dings-
komitee”) lê hiermee die vergoedingsverslag vir die 2016 finansiële jaar 
voor. Dit sit die inligting uiteen wat op die Groep se vergoedingsbeleid 
en veral op uitvoerende vergoeding van toepassing is, dit omvat beide 
die veranderlike en onveranderlike elemente van die vergoedings-
pakket, sowel as fooie wat betaal is aan nie-uitvoerende direkteure. 
Soos in vorige jare word elke element van die vergoedings beleid en die 
Groep se strategiese doelwitte met mekaar verbind.

Dit was weereens ’n suksesvolle jaar vir die Groep wat finansiële 
prestasie, groei en korporatiewe verantwoordelikheid betref. Ons sluit al 
die faktore in omdat ons glo dat elkeen ’n rol speel om ons benadering 
tot vergoeding te vorm. Die Groep se totale omset het met 14.4% 
(gemeet oor 53 weke) gestyg teen die agtergrond van ’n onsekere, met 
tye wisselvallige, ekonomiese klimaat. Wins voor belasting het met 
14.4% gestyg en die wesensverdienste per aandeel het met 17% 
toegeneem. Shoprite is die grootste werkgewer in Suid-Afrika se privaat 
sektor en sit sy fokus op werkskepping voort met 137 775 werknemers 
(21 445 buite Suid-Afrika) regoor die Groep in die 2016 finansiële jaar.

Wat groei betref, het ons 57 nuwe supermarkte in Suid-Afrika en 22 
buite die land se grense oopgemaak en ons gaan voort met belegging 

in winkels ten spyte van dikwels uitdagende handelsomstandighede 
(stadiger groei en minder verbuikersinkomste). Gegrond op onlangse 
marknavorsing is bevind dat 76% van die volwasse Suid-Afrikaanse 
bevolking by ons inkopies doen, wat ’n duidelike aanduiding van ons 
markdekking is. 

Die Groep se bydrae tot die fiskus in inkomstebelasting het sowat 
R5.5 miljoen per dag bedra.

Teen dié agtergrond teiken die vergoedingsbeleid om uitvoerende 
bestuur aan te moedig om voort te bou en voort te gaan om finansiële 
sukses (soos wat in die 2016 finansiële jaar behaal is) op die kort 
termyn (12 maande) te behaal, sowel as op die lang termyn strategiese 
doelwitte van groei en uitbreiding in nuwe markte (en volgehoue finan-
siële sukses in die toekoms). 

Soos in die 2015 finansiële jaar het die Groep nie die kernelemente 
van sy korttermynaansporingsbeleid (“KAB”/“bonus”) aangepas nie en 
geen aandeelgebaseerde aansporings is toegeken as deel van die 
Uitvoe ren de Aandeleplan (“UAP”) nie. Die rede is dat die huidige vlakke 
van onge vestigde langtermynaansporings (“LTA’s”) aan uitvoerende 
bestuurders en sleutel werknemers as voldoende beskou word om hul 
belange in ooreenstemming met dié van aandeelhouers te bring.

 

TERUGVOER VAN AANDEELHOUERS OOR 
DIE 2015/2016 VERGOEDINGSBELEID ANTWOORD VAN DIE VERGOEDINGSKOMITEE
Die onafhanklikheid, samestelling 
en bywoning van die Vergoedings-
komitee is nie optimaal nie.

Die meerderheid van die Vergoedingskomitee se direkteure is onafhanklike nie-uitvoerende direkteure. Die 
Vergoedingskomitee het twee geskeduleerde vergaderings per jaar, maar oorweeg ook kwessies wat met 
vergoeding verband hou regdeur die jaar. Alle lede van die Vergoedingskomitee het vergaderings in die 2016 
finansiële jaar bygewoon. 

Die vergoedingsmengsel behoort 
teen veranderlike betaling (KAB en 
LTA) geweeg te word.

Die gemiddelde betaalmengsel vir uitvoerende bestuur is oorweeg en is deur die Vergoedingskomitee as 
gepas gevind in die konteks van die Groep se besigheid.

Die maatskappy en individuele 
 verwateringsperke vir LTA’s moet 
binne aanvaarbare perke wees.

Hoewel daar oor perke vir die maatskappy en individue ooreengekom is in die UAP-reëls met aandeel-
houers (laer as maatstawwe vir beste prakyk in Suid-Afrika), byvoorbeeld 3% (algehele perk) en 0.5% 
 (individuele perk), is die werklike verwatering (algeheel) in praktyk vir LTA-toekennings slegs 0.4%. In die 
2016 finansiële jaar is geen LTA-toekennings gemaak nie en dié punt is dus hipoteties. 

Daar moet ’n beperkte retensie-
komponent in die LTA-plan wees.  

Retensietoekennings onder die UAP word nie gereeld gemaak nie. Geen toekennings is in die 2016 
 finansiële jaar gemaak nie.

Daar behoort toepaslike prestasie-
hekkies vir die LTA-plan te wees.

Vir die aanvanklike LTA-toekennings in 2014 in terme van die UAP-reëls, het die meerderheid van toeken-
nings ’n gesamentlike beleggingselement vereis. Daarom moes uitvoerende bestuur in die Groep belê om 
LTA-toekennings te ontvang en op dié grondslag was verwagte prestasievereistes nie as toepaslik deur die 
Vergoedingskomitee beskou nie.

Geen LTA-toekennings is in die 2016 finansiële jaar gemaak nie.  In terme van toekomstige LTA-toekennings 
sal die Vergoedingskomitee daaroor debateer en vereistes vir finansiële prestasie oorweeg aangesien die 
UAP-reëls die buigbaarheid bied om dit toe te pas.  

Daar moet openbaarmaking wees 
van die gedeeltelike bereiking van 
die trapsgewyse prestasieteikens.

Die KAB-prestasie-uitkomste word in deel 3 van dié verslag openbaar gemaak. Daar was geen LTA’s wat in 
die 2016 finansiële jaar oorgedra is nie. 

Die waarde van totale vergoeding 
toegeken aan, en gerealiseer deur, 
uitvoerende direkteure tydens die 
finansiële jaar moet openbaar word. 

Die vergoedingsverslag sluit ’n enkelsyfertabel in wat die waarde van elke komponent van die totale 
gewaarborgde betaling (“TGP”), die KAB’s wat betaal is, asook ’n aanduiding van die waarde van LTA’s wat 
vestig vir elke uitvoerende bestuurslid (wat in die 2016 finansiële jaar nul was). 

Die Hoof-Uitvoerende Beampte 
(“HUB”) se TGP is hoër as 
 markvlakke in Suid-Afrika.

Shoprite is ’n multinasionale kleinhandelaar en die vergoeding van die HUB is daarom saamgestel om inter-
nasionaal mededingend te wees. Sy aandeelhouding in die Maatskappy bring voorts sy belange in ooreen-
stemming met dié van aandeelhouers oor ’n langtermynhorison.  

Daar is ’n wesenlike kontant betaling 
gemaak aan een van die 
 uitvoerende direkteure in the 2015 
 finansiële jaar.

Dit was ’n eenmalige handelsbeperking-betaling, wat nie in die 2016 finansiële jaar herhaal is nie.

Die KAB-plan het slegs handels-
wins as ’n prestasievereiste. 

Suid-Afrikaanse maatskappye (in ooreenstemming met beste praktyk) het winsgegronde prestasievereistes 
wat van toepassing is op hul KAB-planne; en dié metriek is baie relevant vir Shoprite se besigheid. Daarom 
het ons dit as ’n prestasievereiste vir die toevalling van die KAB-poel gehou. ’n Volle beskrywing van die 
KAB-plan en die prestasiekriteria wat van toepassing is, word in deel 2 onder Veranderlike Vergoeding ingesluit.  
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Hierdie verslag bestaan uit drie dele: 
–  Deel 1, wat hierdie brief is, gee ’n oorsig van die vergoedingsbeleid 

in konteks van Shoprite se algehele finansiële prestasie, groei en 
korporatiewe burgerskap; 

–  Deel 2 sit die toekomstige vergoedingsbeleid vanaf die 2017 
finansiële jaar (grotendeels onveranderd) uiteen; en 

–  Deel 3 sit die inwerkingstelling van die vergoedingsbeleid in die 
2016 finansiële jaar uiteen, wat die prestasie-uitkomste vir die 
korttermynaansporings (“KAB”) insluit en dat geen LTA-toekenings 
oorgedra is in die 2016 finansiële jaar nie. 

Soos wat verlede jaar die geval was, het die Vergoedingskomitee 
eksterne vergoedingskonsultante aangestel om openbaarmaking in 
hierdie verslag na te gaan ooreenkomstig beste praktyk-bestuur-
standaarde. Ons gaan voort om beste praktyk na te volg wat 
standaarde vir korporatiewe beheer betref, met spesifieke fokus op 
die King III-verslag oor korporatiewe beheer. 

In ooreenstemming met die beginsels wat in die voorlopige King 
IV-verslag uiteengesit word, het ons pro-aktief met ons aandeelhouers 
oor die 2015/2016-vergoedingsbeleid geskakel. Ons het die kommen-
taar oor ons vergoedingsbeleid getabuleer, sowel as ons antwoorde 
daarop. Ons verwelkom verdere voorstelle van ons aandeelhouers oor 
hoe ons die vergoedingsbeleid verder kan verbeter. 

Die Groep verbeter ook sy uitwerking regoor die maatskaplike, 
ekonomiese en omgewingskonteks deur sy korporatiewe maatskaplike 
beleggingsinisiatiewe, wat opleiding vir sy junior personeel insluit. Meer 
inligting word gegee in die Nie-Finansiële Verslag op bladsy 20 van die 
Geïntegreerde Verslag. In ooreenstemming met veranderinge aan die 
Wet op Gelyke Indiensneming, neem die Groep ook stappe om sy 
vergoedingspraktyk in ooreenstemming te bring met die beginsel van 
Gelyke Betaling vir werk van Gelyke Waarde. Om sy strategiese 
doelwitte op die lang termyn te verwesenlik, mik die Groep steeds om 
sy markaandeel te verhoog wat uiteindelik sal lei tot werkskepping in 
Suid-Afrika en die groter Afrika-vasteland. Ons is positief dat die Groep 
se vergoedingsbeleid sy besigheidstrategie ondersteun. 

Soos in die vorige jaar gaan ons die vergoedingsbeleid ter tafel lê 
soos uiteengesit in deel 2 van dié verslag vir ’n nie-bindende 
aandeelhouer stemming by die Algemene Jaarvergadering, wat op 
31 Oktober 2016 gehou sal word. Ons sien uit na u betrokkenheid en 
om u onder steuning vir die vergoedingsbeleid op die Algemene 
Jaarvergadering te kry. 

JA LOUW
Voorsitter van die Vergoedingskomitee

DEEL 2 – VERGOEDINGSBELEID

BEHEERRAAMWERK EN VERGOEDINGSKOMITEE 

MANDAAT
In ooreenstemming met beste praktyk, soos wat in King III en die voor-
lopige King IV-verslag uiteengesit word, word die Groep se Vergoe dings-
komitee deur die Direksie aangestel en dit het die aangewese gesag 
volgens sy verwysingsraamwerk om besluite te neem en in werking te 
stel wat die Groep se vergoedingsbeleid betref. In die verslagtydperk is 
die verwysingsraamwerk hersien om die beste praktyk vir beheer-
standaarde en wetgewing na te kom. Geen veranderinge is aan die 
mandaat aangebring nie en dit is deur die Direksie goedgekeur.

SAMESTELLING, MANDAAT EN BYWONING 
Die lede van die Vergoedingskomitee in die verslagtydperk was:
– Mnr. JA Louw (Voorsitter); 
– Dr. CH Wiese; en
– Mnr. EC Kieswetter.

Al die lede van die Vergoedingskomitee is nie-uitvoerende direkteure en 
die voorsitter, Mnr. JA Louw, sowel as Mnr. EC Kieswetter, is beide 

onafhanklike nie-uitvoerende direkteure soos deur King III gedefinieer. Die 
Komitee het twee (2) keer in die verslagtydperk vergader. Die same stel ling 
van die Komitee en bywoning van vergaderings is hieronder uiteengesit. 

SAMESTELLING VAN VERGOEDINGSKOMITEE EN BYWONING VAN VERGADERINGS

DIREKTEUR STATUS 22.02.2016 29.06.2016
JA Louw Onafhanklike 

nie-uitvoerende 
direkteur P P

EC Kieswetter Onafhanklike 
nie-uitvoerende 
direkteur P P

CH Wiese Nie-uitvoerende 
direkteur P P

Die hoof van menslike hulpbronne van die Groep lewer kwartaalliks 
verslag aan die Direksie, wat die vordering van aftreefondsvoordele/
administrasie, talentbestuur, opleiding en die ontwikkeling van 
werknemerswelstand insluit. 

Die Vergoedingskomitee se insette en besluite oor voorstelle vir 
uitvoerende vergoeding word regdeur die jaar versoek. Die Hoof-
uitvoerende Beampte, adjunk-besturende direkteur, uitvoerende 
bedryfshoof en hoof van menslike hulpbronne woon vergaderings op 
uitnodiging by om die Vergoedingskomitee by te staan in die uitvoering 
van sy mandaat. Die maatskappysekretaris woon ook die vergaderings 
by. Geen uitvoerende of senior uitvoerende bestuurder is by die 
vergaderings van die Vergoedingskomitee teenwoordig wanneer sy/
haar eie vergoeding bespreek of oorweeg word nie. 

Daar word van die voorsitter van die Vergoedingskomitee of, in sy 
afwesigheid, ’n ander lid van die Vergoedingskomitee, verwag om die 
Algemene Jaarvergadering by te woon om vrae ten opsigte van 
vergoeding te beantwoord. 

Die Groep is op ’n databasis van salarispeilings ingeteken om 
gewaarborgde betaling en korttermynaansporings teen die heersende 
standaarde te meet, beide ten opsigte van die kleinhandelbedryf en die 
algemene Suid-Afrikaanse mark. 

Die verwysingsraamwerk soos uitgeengesit in die mandaat van die 
Vergoedingskomitee sluit in:
–  Om die Direksie by te staan met die bepaling van ’n vergoedings-

beleid vir direkteure en senior uitvoerende bestuur wat die bereiking 
van strategiese doelwitte sal bevorder en individuele prestasie sal 
aanmoedig;

–  Om te verseker dat die kombinasie van vasgestelde en veranderlike 
vergoeding aan die Groep se behoeftes en strategiese doelwitte 
voldoen;

–  Om die kort- en die langtermynaansporingsplanne te hersien 
ten einde te verseker dat hulle ’n voortgesette bydrae tot 
aandeelhouerwaarde lewer;

–  Om vasgestelde en verlengde prestasieteikens te bepaal wat nodig 
is om die prestasie van uitvoerende direkteure in die uitvoer van hul 
funksies en verantwoordelikhede te evalueer;

–  Om die relevante kriteria wat nodig is om die prestasie van 
uitvoerende bestuurders te meet en wat ’n deurslaggewende rol 
speel om hul vergoeding te bepaal, te hersien en aanbevelings in dié 
verband aan die Direksie te maak; 

–  Om aanbevelings van die bestuur (gegrond op eksterne 
markstandaarde en ’n peiling van fooie vir onafhanklike 
nie-uitvoerende direkteure) ten opsigte van die vergoeding van die 
voorsitter en nie-uitvoerende direkteure, wie se vergoeding 
onderhewig is aan die goedkeuring van aandeelhouers, te oorweeg;

–  Om die uitkomste van die vergoedingsbeleid se toepassing na te 
gaan ten einde te bepaal of die doelwitte bereik is;

–  Om die vergoedingsbeleid, soos vervat in die vergoedingsverslag, 
wat deel vorm van die Groep se Geïntegreerde Verslag, na te gaan 
en goed te keur;
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–  Om toesig te hou oor die voorbereiding van die vergoedingsverslag 
(soos ingesluit in die Groep se Geïntegreerde Verslag) ten einde te 
verseker dat dit duidelik, saaklik en deursigtig is;

–  Om te verseker dat die vergoedingsverslag tot ’n nie-bindende, 
raadgewende stemming deur aandeelhouers gebring word en dat 
aandeelhouers en ander belanghebbendes betrek word by die 
oorweging van die Groep se vergoedingsfilosofie;

–  Om te verseker dat opvolgbeplanning ten opsigte van die 
uitvoerende bestuur in oorweging geneem word; en

–  Om nakoming te verseker aan die toepaslike wetgewing en kodes wat 
van toepassing is op die vergoeding van uitvoerende bestuurslede.

WERKSAAMHEDE VAN DIE VERGOEDINGSKOMITEE VIR DIE 2016 
FINANSIËLE JAAR
Gedurende die 2016 finansiële jaar het die Vergoedingskomitee die 
komponente van die Groep se vergoedingsbeleid en hoe dit by die 
Groep se strategiese doelwitte aansluit, hersien. Die sleutel 
bedrywighede vir die afgelope jaar is soos volg: 
–  Goedkeuring van die salarisverhogings (TGP-verhogings) van die 

Groep se bestuur en senior bestuur op die volgende terme:  
Bestuur (algemene mandaat van 7.5%) en Senior Bestuur 
(algemene mandaat van 7.0%);

–  Die hersiening en goedkeuring van verhoogde mandate vir 
werknemers op bestuursvlak in ander lande (afsonderlik van  
Suid-Afrika) op ’n per land-grondslag; en

–  Die hersiening en aantekening van die voorgestelde verhogings van 
nie-uitvoerende direkteure. 

VERGOEDINGSFILOSOFIE
Die vergoedingsbeleid stem ooreen met die Groep se benadering om 
direkteure en senior bestuurslede op ’n regverdige en mededingende 
wyse te vergoed en elkeen se beloningspakket word gestruktureer na 
gelang van elk se vermoëns, vaardighede, verantwoordelikhede en 
prestasievlak. Dit word op die volgende onderliggende beginsels 
gegrond: 
–  Billike en regverdige vergoeding; 
–  Die behoud van die dienste van sleutel talent en die kritiese 

vaardighede wat nodig is om die Groep se strategiese doelwitte op 
die lang termyn te verwesenlik; 

–  Om die sleutel talent en vaardighede wat die Groep benodig te lok; 
–  Om te verseker dat vergoedingstrukture in ooreenstemming is met 

die Groep se langtermyn-waardeskepping vir aandeelhouers;
–  Vergoeding wat op die lang termyn volhoubaar is en wat nie sleutel 

besluitnemers aanmoedig om buitensporige risiko’s te neem nie; 

–  Sleutel prestasie-areas vir uitvoerende bestuurslede wat ’n 
geïntegreerde benadering ten opsigte van finansiële riglyne, 
volhoubaarheid, risikobestuur, beheer en ander strategiese 
doelwitte ondersteun; en 

–  Om buitengewone prestasie te erken en aan te moedig, beide op 
individuele- en Groepsvlak.

Dit is die Groep se oogmerk om ’n vergoedingsvlak daar te stel wat 
werknemers sal lok, ontwikkel en behou, en hulle sal aanmoedig om die 
Groep se strategie binne ’n hoogs mededingende besigheidsomgewing 
uit te voer. 

Die Groep se vergoedingsbeleid moedig volhoubare prestasie en 
aansporings om werknemers te motiveer en te behou, aan. Die 
uitvoerende vergoedingsbeleid word gebou op die beginsel om ’n sterk 
skakel tussen vergoeding en prestasie te skep en vol te hou, wat 
beteken dat ’n beduidende deel van die vergoeding ‘met risiko’ geplaas 
word wanneer prestasie op Groeps- en bedryfs-/besigheidseenheid 
vlak gemeet word. Die ‘met risiko’ of veranderlike betaling sluit in KAB’s 
en LTA’s, wat die belange van die uitvoerende bestuur in ooreen-
stemming bring met dié van aandeelhouers. Dit is belangrik om kennis 
te neem dat hoewel die LTA’s ’n sleutel komponent van die Groep se 
vergoedingsbeleid is, is dit nie ons beleid om toekennings op ’n 
jaarlikse grondslag in terme van die UAP te maak nie. 

DIE BEPALING VAN STANDAARDE EN POSISIE IN DIE MARK
Om te verseker dat die Groep mededingend bly in die markte waarin dit 
besigheid doen, word vergoedingspakkette jaarliks gemeet teen die 
kleinhandelbedryf en die algemene Suid-Afrikaanse mark. Uitvoerende 
bestuursposte word ook gereeld geëvalueer. 

Die Groep se algemene benadering ten opsigte van TGP is dat dit 
op die mediaan van die kleinhandelsektor se vergoedingskaal 
geposisioneer is. Vir die behoud van buitengewone en/of skaars 
vaardighede, kan ’n premie op die vergoedingspakket van die betrokke 
werknemers betaal word, wat beteken dat hul TGP-vlakke in sommige 
omstandighede die markmediaan oorskry.

Gegewe die grootte van die Groep, sy verskeie handelsname en 
uitgebreide voetspoor op die Afrika-vasteland, word uitvoerende 
bestuurslede se TGP sowel as KAB vir die bereiking van teikens aan die 
boonste kwartielwaarde van die Suid-Afrikaanse vergoedingsmark (oor 
alle industrieë en nie net spesifiek kleinhandel nie) gemeet. Die Groep 
glo dat sy vergoedingsbeleid ’n noodsaaklike rol daarin speel om sy 
besigheidstrategie te verwesenlik; en dat dit daarom hoogs mede-
dingend moet wees binne die uitdagende markte waarin die Groep 
besigheid doen.

Die maatstaf vir die vergelykende groep is volgens werksgrootte en 
bedryf gekies. 
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VERGOEDINGSKOMPONENTE
Die verskillende vergoedingskomponente, hul doelwitte en hul skakel met die besigheidstrategie sowel as voorgestelde veranderinge aan die 
vergoedingsbeleid word hieronder opgesom.

OPSOMMING VAN VERGOEDINGSKOMPONENTE

KOMPONENT AARD DOELWIT
SKAKEL MET DIE 
 BESIGHEIDSTRATEGIE BELEID

VERAND E RINGE 
TYDENS 2016 

TGP (Totale 
Gewaar-
borgde 
Pakket)

Vas-
gestel

Die TGP moet die omvang en 
aard van die rol, werksinhoud, 
prestasie en ondervinding 
weerspieël en basiese 
werknemersvoordele insluit.

Die TGP moet mede-
dingendheid verseker 
en individue op ’n 
billike wyse, gegrond 
op ’n soort gelyke pos 
in die mark, vergoed. 
Voordele gee erkenning 
aan werk nemers se 
behoefte vir ’n holistiese 
TGP-pakket wat aftree-
voordele en versekerde 
voordele insluit.

Die TGP word as ’n reël by die mediaan 
geposisioneer, maar uitsonderings word 
gemaak wanneer daar ’n behoefte is om 
sleutel- en kritiese vaardighede te behou. 
Die Groep dra tussen 7.5% – 15% tot 
aftreevoordele by. 
Die TGP sluit risiko- en versekerde voordele in.

Geen 
 veranderinge

Veranderlike 
betaling
KAB, LTA 
Virtuele 
Opsieplan 
(“VOP”), 
Uitgestelde 
Bonusplan 
(“UBP”) en 
UAP.

Veran-
derlik

KAB: Beloon en motiveer die 
bereiking van die Groep se 
bedryfsprestasie oor ’n tydperk 
van 12 maande. 
VOP: Aansporings- en 
retensieplan vir werknemers wat 
nie deel van die UAP is nie en 
voordele wat gereali seer word, is 
gegrond op groei in die Groep se 
handelswins. 
UBP: Werknemers stel ’n deel van 
hul bonusse vir tot 5 jaar uit. 
UAP: Bring die belange van 
uitvoerende bestuur en aandeel-
houers in ooreen stemming deur 
uitvoerende bestuur aan te 
moedig om Shoprite Holdings-
aandele te verkry en te hou. Dit 
kan gelyke aandele wees (gegrond 
op die belegging wat deur senior 
werknemers gemaak word) of 
prestasie-gegronde aandele (wat 
onderhewig is aan die Groep se 
prestasie) of retensie-gegronde 
aandele, wat voortgesette 
indiens neming vir vestiging vereis.

KAB: Beloon werk ne-
mers vir bydrae tot die 
groei in volhoubare 
handelswins op die kort 
termyn. 
VOP: Ontsluit aandeel-
houerswaarde en 
verhoog handelswins.
UBP: Retensie  mega-
nisme.
UAP: Bring gedrag van 
senior werknemers in 
ooreenstemming met 
aandeelhouers se 
belange deur 
regstreekse aandeel-
houding van Shoprite 
Holdings-aandele. 

KAB: Hang van handelswins af. Die opge-
hoopte bonuspoel word tot 150% beperk. 
Indien werk like wins tot onder 70% van die 
Groep se bedryfs teiken val, kan ’n matige 
bonus uitbetaal word.
VOP: Deelnemers ontvang ’n voorgestelde 
kapitaalbedrag gegrond op die groei van die 
Groep se handelswins; gedeeltelike vestiging 
in gelyke bedrae in jare 3, 4 en 5*.
UBP: Dieselfde vereistes as die KAB, met die 
uitstel van bonusse en gedeeltelike vestiging in 
jare 3, 4 en 5. Voortgesette indiensnemning is 
’n vereiste vir die vestiging van aandele.*
UAP: Gebruik retensie-, prestasie- en gesa ment-
like beleggingsaandele (met die voorwaarde dat 
die onderliggende belegging behou word vir 
die tydperk wat vestiging voorafgaan), met 
vestiging in alle gevalle onderhewig aan 
voortgesette indiensneming deur die Groep. 
Vestigingsvereis tes word in die deelnemer se 
individuele toekenningsbrief uiteengesit. 

*  Vir die UBP en die VOP kan werknemers kies 
om hul oordragaandele in beperkte aandele in 
Shoprite Holdings Bpk te ontvang. Die doel is om 
groter ooreenstemming tussen werknemers en 
aandeelhouers te skep. Aandele word in die mark 
gekoop (buite die UAP-reëls) met die gevolg dat geen 
verwatering vir aandeelhouers plaasvind nie. 

Geen 
 verandering 

TOTALE GEWAARBORGDE PAKKET 
Die Groep bied sy werknemers ’n totale gewaarborgde pakketstruktuur 
wat al die vasgestelde vergoedingskomponente wat hierbo opgesom is, 
insluit, naamlik:
– Gewaarborgde salaris; en
– Voordele, wat insluit:

• Groep-lewensdekking;
• Mediese fonds; en
• Bydraes vir aftrede.

Die Vergoedingskomitee doen jaarliks ’n oorsig van die Groep se 
gewaar borgde pakkette om seker te maak dat hulle in ooreenstemming 
met die mark bly. 

VERHOGINGS
Jaarlikse verhogings word gegrond op die totale waarde van die 
werknemer se gewaarborgde pakket. Jaarlikse verhogings van die 
totale gewaarborgde pakkette word bepaal met verwysing na:
–  die omvang en aard van die werknemer se rol;

–  marknorme;
–  persoonlike prestasie en bevoegdheid;
–  bekostigbaarheid; 
–  maatskappyprestasie en spesifiek verkopegroei; en 
–  die werklike en vooruitgeskatte verbruikersprysindeks-syfers.

Die voorgestelde verhogings van werknemers se gewaarborgde pakkette 
word deur die Hoof-uitvoerende Beampte van die Groep hersien en sy 
aanbevelings word formeel aan die Vergoedingskomitee voorgelê vir 
goedkeuring. Die gemiddelde jaarlikse verhoging in die gewaarborgde 
pakketvlakke van uitvoerende bestuurslede word deur die Vergoe dings-
komitee hersien en goedgekeur, ooreenkomstig sy mandaat.

Gesamentlike bedingingsooreenkomste sluit tipies prestasie-
gegronde verhogings uit en uniforme verhogings word meestal 
toegeken, gegrond op die spesifieke ooreenkomste wat tussen die 
Groep en die bedingingseenhede vir vasgestelde tydperke bereik is.

HUB-OOREENKOMS
Wêreldwyd is die kleinhandelomgewing uitdagend en beweeg dit teen 
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’n snelle pas. In Suid-Afrika het dit onlangs die neiging geword om 
HUB’s van multinasionale kleinhandelaars buite Suid-Afrika te lok. 
Gevolglik is dit duidelik dat die mededinging vir talent in dié ruimte nie 
net tot die Afrika-vasteland beperk is nie. 

Dit is algemene markkennis dat die Groep plaaslik en internasionaal 
sy eweknie maatskappye oor die afgelope tien jaar uitpresteer het wat 
groei en opbrengs vir aandeelhouers betref. Die goeie groei was die 
boublokke vir die Groep se uitbreiding wyer in Afrika met Shoprite 
Holdings wat reeds vir etlike jare die grootste kleinhandelaar op die 
Afrika-vasteland is. Sulke groei word deur sterk leierskap aangespoor.

Gedurende Desember 2003 het die Vergoedingskomitee en die Direksie 
gevolglik ’n ooreenkoms met die Groep se HUB aangegaan wat die 
grondslag van sy TGP vorm. Jaarlikse verhogings aan die TGP word 
gegrond op die grootste van die: 
–  Groep se groei in wesensverdienste per aandeel oor die afgelope 

finansiële jaar; 
–  Die Rand/VS Dollar-wisselkoers vir die afgelope 12 maande; of 
–  Groei van die verbruikersprysindeks in Suid-Afrika. 

Die ooreenkoms is in plek tot sy kontrak beëindig word, wat kan 
geskied indien twaalf (12) maande geskrewe kennis gegee word. 

Die Vergoedingskomitee en die Direksie het ’n eenmalige diskresionêre 
kontantbonus van R50 miljoen aan die HUB toegeken. Faktore wat in 
dié verband oorweeg is, is onder meer:
–  Geen verhogings gedurende die jare 2014, 2015 en 2016 nie: Die 

HUB het nie enige verhogings gedurende die jare 2014, 2015 en 
2016 geëis nie;

–  Geen veranderlike vergoedingskomponent die afgelope jare 
nie: Die HUB het die afgelope vyf (5) finansiële jare nie 
KAB-betalings of voordele uit enige LTA-plan ontvang nie. Waar 
vergelykende HUB’s sekere komponente met sterk boukrag in hul 
totale pakkette kan hê (veral aandeelplanne vir bo-verwagte 
prestasie wat groot waarde met vestiging inhou), het die Groep se 
HUB die afgelope vyf (5) finansiële jare nie die voordeel van sulke 
planne geniet nie;

–  Lengte van diens by die Shoprite Groep: Die HUB het nagenoeg 
45 jaar van diens; en 

–  Die uitstekende resultate wat die Groep behaal het: Tydens die 
2015/16 finansiële jaar het die Groep groei in verwaterde wesens-
verdienste per aandeel van 16.98% tot 899.66 sent (12.73% tot 
867.01 sent oor 52 weke) behaal, gedurende baie uitdagende 
ekono miese omstandighede, teenoor die markkonsensus van 854.8 
sent.

VERANDERLIKE VERGOEDING 

KORTTERMYNAANSPORINGSBONUSPLAN
Die jaarlikse KAB-plan is ontwerp om erkenning te gee aan die bereiking 
van ’n kombinasie van Groeps- en bedryfs-/besigheids eenheid doelwitte. 

Uitvoerende en ander bestuur neem deel aan die KAB-plan, wat oor 
’n tydperk van 12 maande (die finansiële jaar) loop. Dit is ’n selfbe fonds de 
skema, aangesien die bonuspoel op grond van ’n handels winsteiken 
bepaal word. Die waarde van die potensiële bonus (d.w.s. die bonuspoel) 
vir die bereiking van die plan se teikens, word by die jaarlikse begroting 
ingesluit en daar word daarvoor voorsiening gemaak in die finansiële state.

Die omvang van die bonuspoel word op Groepsvlak bepaal, maar 
word op grond van die finansiële prestasie van elke bedryfs-/besig heids-
eenheid binne die Groep aangepas. Daarom, indien tussen 70% en 
100% van die handelswinsteiken behaal word op Groepsvlak en die 
bedryfs-/besigheidseenheid behaal dieselfde of ’n groter persentasie 
van sy handelswinsbegroting, sal die bedryfs-/besigheidseenhede se 
bonuspoel gegrond word op die werklike persentasie van die 
handelswinsbegroting wat behaal is.

Sou die bedryfs-/besigheidseenheid se prestasie egter nie dié van die 
Groep ewenaar of oortref nie, mag deelnemers ’n bonus verdien op 
grond van die spesifieke prestasiemaatstawwe wat op elke bedryfs- /
besigheidseenheid van toepassing is en aan die begin van elke finan-
siële jaar voorafbepaal word. Dit verseker dat elke deelnemer in terme 
van sy spesifieke verantwoordelikhede beoordeel word. Verskeie gewigte 
word ook by die kriteria ingesluit om deelnemers aan te moedig om hul 
rol en funksionaliteit ten volle uit te bou, en sulke kriteria mag insluit:
–  groei in markaandeel;
–  verkope;
–  beheerbare uitgawes;
–  debiteure bestuur;
– voorraadverliese;
–  strategiese transformasieteikens (B-SEB);
–  kostebesparings; en
–  voorraaddae, ens.

Vanweë die gediversifiseerde aard van die Groep bestaan daar 
  negen tien (19) bedryfs/besigheidseenhede. Werknemers van al hierdie 
bedryfs/ besigheidseenhede neem aan die KAB-plan deel. Werknemers 
wat deel van takbestuur is, het ’n keuse om hul bonusse op ’n  kwartaal-
likse grondslag te ontvang en in so ’n geval word die bepalende 
prestasie maatstawwe op kwartaalresultate gegrond. Sou die 
werknemer se keuse wees om die bonus aan die einde van die vierde 
kwartaal te ontvang, word die prestasie van al vier kwartale in ag 
geneem. In geval dat die jaarlikse bonus die totaal van die vier 
kwartaallikse bonusse oorskry sal die jaarlikse bonus aan die 
werknemer betaal word, en omgekeerd. 

Geen bonus sal betaal word indien geen van die prestasiemaat-
stawwe behaal is nie. 

Die plan maak ook voorsiening vir verlengde teikens bó die   
vasge stelde handelswinsteikens. Waar meer as 70% van die teiken 
behaal word op Groepsvlak en dié prestasie word geëwenaar of selfs 
oortref op die bedryfs-/besigheidseenheid vlak, kan deelnemers soveel 
as 150% van hulle aansporing vir die bereiking van teikens ontvang. 
Waar die huidige jaar se handelswins egter nie dié van die vorige jaar 
oorskry nie, sal die bonuspoel tot 100% van die handelswinsteiken 
beperk word.

Die jaarlikse bonuspoel word daarom tot 150% van die handels-
winsteiken beperk in geval van finansiële oorprestering. 

Uitvoerende direkteure wat betrokke is by bedryfs-/besigheids-
eenhede, het blootstelling aan beide die Groep-prestasie en bedryfs-/
besigheidseenheid prestasie vir bepaling van hul bonusse. Uitvoerende 
direkteure wat betrokke is by Groep-prestasie (soos die Finansiële 
Direkteur, Operasionele Hoofbeampte, Bemarkingsdirekteur en die 
Adjunk-besturende Direkteur) het blootstelling aan Groep-prestasie vir 
bonusbepaling. 

Op ’n individuele uitvoerende bestuursvlak word die verdienste-
potensiaal as ’n persentasie van gewaarborgde vergoeding weergegee, 
soos in die onderstaande tabel uiteengesit word.

KAB-VERDIENSTEPOTENSIAAL AS ’N % VAN GEWAARBORGDE VERGOEDING 

 
POSISIE

TEIKEN AS % VAN 
GEWAARBORGDE 

 VERGOEDING IN 2016

VERLENGDE TEIKEN AS % 
VAN GEWAARBORGDE 
 VERGOEDING IN 2016

Finansiële Direkteur 67% 100%
Uitvoerende Direkteure
(gemiddeld) 60% 90%
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RETENSIE 
Die Groep besef dat sleutel strategiese talent, wat nodig is om die 
Groep se besigheidstrategie tot uitvoer te bring, behou moet word. 

Die Vergoedingskomitee beskik daarom oor die diskresie om 
retensie-betalings te doen en/of betalings vir handelsbeperkings aan 
sleutel talent wat die komitee nodig ag om te behou vir die Groep om sy 
besigheidstrategie te verwesenlik. In die uitoefening van hierdie 
diskresionêre bevoegdheid, moet die lede van die Vergoedingskomitee 
hulself daarvan vergewis dat sodanige betalings billik en redelik is en 
dat dit aan aandeelhouers openbaargemaak word, soos vereis deur die 
vergoedingsbestuurbeginsels. 

Geen kontant retensiebetalings is aan uitvoerende direkteure in die 
verslagtydperk gemaak nie. 

Bykomend daartoe is uitvoerende bestuur wat ongevestigde 
gesamentlike beleggings- en retensie-aandele in terme van die UAP 
hou, onderhewig aan ’n handelsbeperking van twee (2) jaar ná die 
vestigingsdatum. Dit is kontraktuele beperkings van handelsooreen-
komste en nie betaalde beperkings nie. 

Al hierdie aandele is verbeurbaar vóór vestiging sou deelnemers hul 
diens by die Groep beëindig. Bykomend, sal enige prestasie-aandele 
verbeur word as die Groep nie die aan die voorafbepaalde prestasie-
vereistes voldoen nie.

Desnieteenstaande, in ooreenstemming met King III vir gevalle soos 
dood, aftrede of ongeskiktheid, mag ’n mate van pro rata vestiging 
toegelaat word by vroeë beëindiging van diens. 

Geen UAP-toekennings is aan uitvoerende direkteure in die 
verslagtydperk gegee nie. 

VIRTUELE OPSIEPLAN 
Die VOP is daarop gemik om werknemers wat nie aan ander uitvoerende 
aandeelplanne deelneem nie, byvoorbeeld middel bestuur en ander 
sleutel werknemers asook werknemers met skaars vaardighede, ’n 
aansporing te gee wat die belange van die Groep oor die lang termyn 
bevorder. 

Die strategiese doel van die plan sluit die behoud van sleutel werk-
nemers in, aangesien dit aan werknemers die geleentheid bied om 
veranderlike vergoeding te verdien wat op prestasie gegrond is en hul 
belange in lyn bring met dié van aandeelhouers. 

Ooreenkomstig hierdie plan word ’n aansporingsbedrag aan deelne-
mers toegewys. Onderhewig aan sekere voorwaardes, word ’n bonus 
elke jaar bepaal deur die aansporingsbedrag met die werklike persen-
tasie groei in die Groep se handelswins op ’n jaar-tot-jaar grondslag te 
vermenigvuldig (d.w.s. die berekening word gegrond op die persentasie 
groei in handelswins tussen die huidige en vorige finansiële jaar) en te 
deel deur ’n geskatte groeikoers van 15%. As die betrokke werknemer 
se aansporingsbedrag byvoorbeeld R100 000 is en die groei op die 
voormalige jaar se handelswins is 10%, sal die VOP-voordeel só werk – 
R100 000 x 10%/15% = R66 667. Die VOP wat ingevolge die plan 
bepaal word, word in gelyke dele oor ’n tydperk van drie- (3), vier- (4) en 
vyf- (5) jaar oorgedra of volgens ’n betaaldatum (soos uiteengesit in 

LANGTERMYNAANSPORINGSPLAN
LTA word tans deur deelname aan die UAP, VOP en UBP gebied. 

Die hoofpunte van die huidige LTA word hieronder uiteengesit:

UITVOERENDE AANDELEPLAN 
Die UAP se ontwerp is gegrond op die beste plaaslike en internasionale 
praktyke en is tydens die Algemene Jaarvergadering in 2012 deur 
aandeelhouers goedgekeur. Die plan maak voorsiening vir beduidende 
gelykstelling aan aandeelhouers, aangesien uitvoerende bestuurders 
aandele in die Groep hou, onderhewig aan die bereiking van 
voorafbepaalde prestasiedoelwitte en voortgesette indiensneming deur 
die Groep. Die plan gee uitvoerende bestuurders ook die geleentheid 
om in die Groep te belê (uit hul eie fondse) en gegrond op sodanige 
belegging kan hulle soortgelyke gesamentlike beleggingsaandele 
ontvang.

Die hoofeienskappe van die instrumente wat toegeken kan word in terme van die UAP word hieronder uiteengesit. 

GESAMENTLIKE BELEGGINGSAANDELE RETENSIE-AANDELE PRESTASIE-AANDELE
Aard van instrument Verbeurbare aandele, onderhewig aan 

beperkings, uitgereik op grond van 
die waarde van die belegging wat 
deur die deelnemer in Shoprite 
Holdings-aandele of omskepbare 
skuldbriewe, wat deur die Groep 
 uitgereik is, gemaak is. 

Die gesamentlike beleggingsaandele 
het dividend- en stemreg vanaf die 
toekenningsdatum, maar kan egter 
verbeur word indien die werknemer nie 
aan die vestigingsvereistes voldoen nie.

Verbeurbare aandele, onderhewig aan 
beperkings, wat dividend- en stemreg 
gee van die toekenningsdatum af. Die 
aandele kan egter verbeur word deur 
die werknemer as daar nie aan die 
vestigingsvereistes voldoen word nie. 

Word net toegepas wanneer die 
Vergoedingskomitee ’n behoefte 
 identifiseer om sleutel werknemers, 
wat nodig is om die Groep se 
 besigheidstrategie tot uitvoer te bring, 
te behou. 

Verbeurbare aandele uitgereik 
 onderhewig aan beperkings en 
 voorafbepaalde prestasiedoelwitte.

Prestasie- en 
 oordragsvoorwaardes

Die aandele word oorgedra na afloop 
van ’n voorafbepaalde tydperk en is 
onderhewig aan voortgesette diens. 
Bykomend daartoe behoort die 
onderliggende belegging in Shoprite 
Holdings-aandele of omskepbare 
skuldbriewe vir die hele oordrag - 
tyd perk gehou te word vir die 
 gesamentlike beleggingsaandele 
om oorgedra te word.

Die aandele word gevestig na afloop 
van ’n voorafbepaalde tydperk en is 
onderhewig aan voortgesette diens 
vir die vestigingstydperk.

Die finansiële prestasiedoelwitte word 
vasgestel op grond van die Groep se 
besigheidstrategie en die prestasie of 
waardeskepping wat dit beoog om te 
skep. Die prestasietydperk kan drie (3) 
jaar wees, maar word bepaal inge-
volge die uitreikingsbrief. Prestasie-
aandele is ook onderhewig aan voort-
gesette diens vir die vestigingstydperk. 
Die persentasie van prestasie-aandele 
wat oorgedra word, word gegrond op 
die mate waartoe die prestasie doel-
witte bereik is.
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VERGOEDINGSVERSLAG (VERVOLG)

terme van die beleidsdokument van die VOP) waarna die werknemer 
sonder enige voorwaardes geregtig is op die voordeel. 

Die individuele verdienstepotensiaal is in die 2015 finansiële jaar van 
75% van doelbereikte KAB tot 100% van doelbereikte KAB verhoog. 
Die Vergoedingskomitee het beste praktyke vir LTA vir middel 
bestuursvlakke oorweeg en daarvolgens sy besluit geneem. Geen 
ontwerpveranderinge is in die 2016 finansiële jaar aangebring nie. 

UITGESTELDE BONUSPLAN 
Ingevolge die UBP word deelnemers gemeet teen dieselfde maat-
stawwe wat geld vir die KAB-plan. Die voorbelaste bonus wat op dié 
manier bepaal word, word egter uitgestel voor toevalling en word in 
gelyke bedrae uitbetaal na jaar drie (3), vier (4) en vyf (5) of volgens ’n 
betaal datum (soos uiteengesit in terme van die beleidsdokument van die 
UBP) aan die werknemer. Uitgestelde bonusse mag verbeur word in die 
geval waar ’n deelnemer sy diens by die Groep beëindig (behalwe weens 
dood of ongeskiktheid) voordat die uitgestelde bonus uitbetaal is.

Die uitgestelde bonusplan dien daarom as ’n retensiemeganisme. 
Die individuele verdienstepotensiaal is verhoog van 50% van die 

doelbereikte KAB tot 75% van die doelbereikte KAB. Vir beide die VOP 
en die UBP het die verhoging ’n infasseringsbenadering van drie (3) jaar 
gevolg en is in die 2015 finansiële jaar voltooi. Geen ontwerpveran-
deringe is in die 2016 finansiële jaar aangebring nie.

SKIKKINGSMEGANISME
Werknemers kan hul VOP- en UBP-voordele, wat nog nie gevestig het 
nie, skik in die vorm van beperkte aandele waar dit prakties is en 
toegelaat word in terme van plaaslike wetgewing in die land waar die 
werknemer indiens is. Sulke aandele word buite die mark gekoop (buite 
UAP-reëls) en lei daarom tot geen verwatering vir aandeelhouers nie. 

Skikking van die VOP- en UBP-voordele in beperkte aandele gee 
werknemers die geleentheid om aandele in Shoprite Holdings Beperk 
te besit en dit skep ’n kultuur van eienaarskap en ooreenstemming met 
aandeel houers. Dit gee verder die werknemer dividend- en stemreg oor 
die beperk te aandele vir die duur van die vestigingstydperk. Die 
beperkte aandele sal verbeur word sou die werknemer bedank voor die 
vestigingsdatum.

In die geval dat werknemers kies om nie hul VOP- en UBP-aandele 
in beperkte aandele te skik nie, sal die voordele in kontant op die 
vestigingsdatum uitbetaal word of op die betaaldatum soos uiteengesit 
in die beleidsdokumente van die aansporingsplanne.

VERWATERING EN AANDEELPLANPERKE 
Wat die UAP-reëls betref, is ’n oorkoepelende perk van sowat 3% (drie 
present) van die uitgereikte aandelekapitaal van Shoprite Holdings 
ingestel wanneer aandele toegeken en uitgereik word in terme van die 
plan. ’n Individuele perk van sowat 0.5% (’n half present) is ingestel. 

Sou aandele egter in die ope mark gekoop word vir die skik van 
toekennings in terme van die UAP, sal die perke nie geraak word nie.

Shoprite is versigtig om nie aandeelhouerswaarde te vernietig deur 
onnodig aandele uit te reik om LTA’s te skik nie. Daar was geen vars 
uitreiking van aandele nie, en geen LTA’s is toegeken in die 2015 
en 2016 finansiële jare nie. 

Die VOP en die UBP word in kontant geskik en daarom vind geen 
verwatering plaas nie. Die beperkte aandele wat nodig was vir die 
skikking van die VOP- en die UBP-voordele (waar werknemers dit as 
’n skikkingsopsie kies soos vroeër in die verslag verduidelik) is deur die 
Groep op die ope mark (buite UAP-reëls) gekoop. Die markaankoop 
van die aandele het nie tot verwatering gelei nie en daarom het dit nie 
’n uitwerking op die algehele goedgekeurde perk vir die UAP gehad nie.

DIENSKONTRAKTE
Uitvoerende direkteure en uitvoerende bestuurders van die Groep 
het nie vasgestelde termyn- of pasgemaakte uitvoerende kontrakte 
nie, maar word ooreenkomstig die Groep se standaard dienskontrak 
aangestel. Die kennisgewingtydperk vir beëindiging van diens is een (1) 
kalendermaand, buiten die HUB s’n, wat ’n kennisgewingstydperk van 
twaalf (12) maande het. Normale aftree-ouderdom wissel tussen 60 
en 65 jaar, tensy die Direksie versoek word om die termyn te verleng. 
Uitvoerende direkteure en uitvoerende bestuurders het ook nie buiten-
gewone voordele wat verband hou met die beëindiging van hul diens 
nie.

Sekere uitvoerende bestuurslede het handelsbeperkings vir twee (2) 
jaar ná die UAP-vestigingsdatum (d.w.s. 2 jaar ná 15 Junie 2017) omdat 
hulle as instrumenteel beskou word om die Groep se besigheidstrategie 
uit te voer. Die beperking van handelsooreenkomste is egter nie 
betaalde beperkings nie, maar kontraktuele beperkings.

Mnr. E Nel se vastetermynkontrak is op 1 Julie 2015 hernu vir nog ’n 
jaar, terwyl Mnr. B Harisunker, wat op 1 Januarie 2015 normale aftree-
ouderdom bereik het, se kontrak hernu is op 1 Januarie 2016 vir nog ’n 
jaar. Die ooreenkomste kan binne 30 dae met geskrewe kennisgewing 
beëindig word en op ’n jaarlikse grondslag hernu word.

VERGOEDING VAN NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE

ONAFHANKLIKE NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE
Onafhanklike nie-uitvoerende direkteure het geen werknemerskontrakte 
nie en ontvang geen voordele wat met permanente indiensneming 
verband hou nie. Die Direksie het op aanbeveling van die bestuur 
besluit dat onafhanklike nie-uitvoerende direkteure nie vergoeding in 
die vorm van ’n basiese bedrag en ’n bedrag vir bywonings van 
vergaderings ten opsigte van hul Direksie- en komiteeverpligtinge 
behoort te ontvang nie. Die rede hiervoor is dat daar van nie-uitvoe-
rende direkteure verwag word om vir alle vergaderings voor te berei en 
terugvoer en insette aan die Direksie te lewer, hetsy die vergadering 
deur die nie-uitvoerende direk teur bygewoon word al dan nie. Die 
vergoedingstruktuur word dus op ’n retensiebasis gegrond, wat dit ook 
meer vergelykbaar maak in die mark teenoor ander maatskappye se 
nie-uitvoerende direkteure se vergoeding. 

Die vergoedingstruktuur word jaarliks hersien en die norm van 
vergoe ding vir nie-uitvoerende direkteure vir maatskappye van 
soortgelyke grootte en in vergelykbare industrieë word in oorweging 
geneem tydens die samestelling van die voorgestelde nie-uitvoerende 
direkteursvergoeding.

Die vergoedingstrukture is onderhewig aan die goedkeuring van 
aandeelhouers by die Algemene Jaarvergadering van Shoprite Holdings 
vóór sodanige fooie betaal word. Daarom word alle nie-uitvoerende 
direkteursvergoeding eers na afloop van die Algemene Jaarvergadering 
vir die voorafgaande 12 (twaalf) maande betaal. Reis- en verblyfuit-
gawes wat direkteure aangaan om die vergaderings by te woon, word 
deur die Groep betaal.

Die voorgestelde fooistruktuur vir die 2016 finansiële jaar (en die 
persentasie verhogingsvlakke) word hier langsaan uiteengesit. 

Die voorgestelde vergoeding sal ter tafel gelê word vir goedkeuring 
deur aandeelhouers in ooreenstemming met die Maatskappywet 71 van 
2008 (“die Maatskappywet”) en die King III-verslag by die Groep se 
Algemene Jaarvergadering op 31 Oktober 2016. 

NIE-ONAFHANKLIKE NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE
Shoprite Holdings het een (1) nie-onafhanklike nie-uitvoerende 
direkteur, Dr. CH Wiese. Die fooie wat die Groep aan Dr. Wiese betaal, 
word aan Chaircorp (Edms) Bpk, ’n bestuursmaatskappy waarvan 
Dr. Wiese ’n werknemer is, betaal.
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NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE
Die onderstaande tabel sit die voorgestelde fooie betaalbaar aan nie-uitvoerende direkteure in die 2016 finansiële jaar uiteen. Dit sal voor aandeel-
houers ter tafel gelê word vir goedkeuring deur ’n spesiale besluit op 2016 se Algemene Jaarvergadering op 31 Oktober 2016 in ooreenstemming met 
die Maatskappywet van 2008.

VOORGESTELDE DIREKSIE- EN KOMITEEFOOIE IN 2016

 2016 2015 VERHOGING %
DIREKSIE
Voorsitter van die Direksie R367 500 R340 000 8%
Leidende Onafhanklike 
Direkteur R227 000 R210 000 8%
Nie-uitvoerende Direkteur R216 000 R200 000 8%

OUDIT-EN-RISIKOKOMITEE
Voorsitter R258 000 R239 500 8%
Lid R130 000 R120 000 8%

 2016 2015 VERHOGING %
VERGOEDINGSKOMITEE
Voorsitter R67 000 R62 000 8%
Lid R40 500 R37 500 8%

NOMINASIEKOMITEE
Voorsitter R67 000 R62 000 8%
Lid R40 500 R37 500 8%

MAATSKAPLIKE-EN- 
ETIESEKOMITEE
Voorsitter R87 500 R81 000 8%

DEEL 3 – INWERKINGSTELLING VAN VERGOEDINGSBELEID IN 2016

VERGOEDING BETAAL AAN UITVOERENDE EN ALTERNATIEWE DIREKTEURE 
Die Groep beskou sy uitvoerende en alternatiewe direkteure as voorgeskrewe beamptes soos gedefinieer ingevolge die Maatskappywet.

TOTALE VERGOEDING VIR DIE FINANSIËLE JAAR GEËINDIG JUNIE 2016
Die enkelsyfervergoeding vir die verslagtydperk vir uitvoerende direkteure en alternatiewe direkteure word hieronder in tabelformaat weergegee:

Junie 2016 Junie 2015

R’000
Vergoe-

ding  KAB

Aftree- en 
mediese 
voordele

Ander 
voordele Totaal

Vergoe-
ding  KAB

Aftree- en 
mediese 
voordele

Kontant 
retensie-
betaling

Ander 
voordele Totaal

UITVOERENDE EN  
ALTERNATIEWE DIREKTEURE
JW Basson  49 656  50 000  58  386  100 100  49 656  —  54  —  382  50 092 
JAL Basson  1 878  1 394  321  200  3 793  1 715  1 525  293  —  215  3 748 
M Bosman  2 354  2 063  539  195  5 151  2 177  1 774  498  —  174  4 623 
PC Engelbrecht  4 096  2 997  755  274  8 122  3 746  2 402  690  —  241  7 079 
CG Goosen  1 142  602  213  28  1 985  2 977  2 205  760  —  111  6 053 
B Harisunker  3 199  1 617  —  363  5 179  3 146  1 321  421  —  253  5 141 
AE Karp  4 101  1 444  857  227  6 629  3 840  1 593  800  10 000  228  16 461 
EL Nel  3 249  2 134  —  299  5 682  3 008  1 983  —  —  198  5 189 
BR Weyers  656  383  —  —  1 039  2 321  1 471  585  —  160  4 537 

 70 331  62 634  2 743  1 972  137 680  72 586  14 274  4 101  10 000  1 962 102 923 

Geen LTA’s is tydens die 2016 finansiële jaar toegeken nie en geen LTA-toekennings het gevestig in deelnemende werknemers nie. Die eerste 
vestiging van LTA’s (toegeken in terme van die UAP-reëls) sal in die 2017 finansiële jaar plaasvind. 

KAB-PRESTASIE-UITKOMSTE 
Die volgende deel sit die KAB-prestasie-uitkomste vir die Groep se handelswins in die 2016 finansiële jaar uiteen.

Die KAB vir die finansiële direkteur en uitvoerende bestuur (gemiddeld) vir die 2016 finansiële jaar, uitgedruk as ’n % van TGP teenoor doelbereikte en 
(verlengde) KAB (uitgedruk as ’n % van TGP) sowel as die mate waartoe die Groep sy handelswinsteikens behaal of oorskry het, word hieronder 
uiteengesit:

ROL VJ 2016 KAB BEDRAG 

WERKLIKE 2016 KAB  
(AS % VAN JAARLIKSE 

TGP)

BELEID: DOELBEREIKTE 
EN (VERLENGDE) 

 KAB-VERDIENSTE - 
POTENSIAAL  

(AS % VAN TGP)

MARGE WAARMEE DIE GROEP SE 
 PRESTASIE DIE GETEIKENDE  HANDELSWINS 

OORSKRY HET 
Finansiële Direkteur R2 063 042 69% 67% (100%) 15% werklike groei in handelswins 

teenoor die wins groeiteiken van 11% Uitvoerende Direkteure (gemiddeld) R1 571 800 62% 60% (90%)

Bostaande tabel weerspieël dat die werklike KAB die doelbereikte verdienstepotensiaal wat betaal is, effens oorskry, terwyl die Groep sy 
handelswinsteiken vir die 2016 finansiële jaar oorskry het. 
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LTA’S NOG NIE GEVESTIG TEEN JUNIE 2016
Die volgende deel sit die aangeduide waarde (nie die geouditeerde waarde) uiteen van aandeelgebaseerde toekennings, wat nog nie gevestig het nie, 
onder die Groep se UAP as ’n aanduiding van die potensiële toekomstige LTA’s wat gevestig kan word in Uitvoerende Direkteure (en Alternatiewe 
Uitvoerende Direkteure).

NAAM TITEL
RETENSIE-
AANDELE*

GESAMENTLIKE 
BELEGGINGS-

AANDELE*

GEVESTIG/  
VERBEUR  

IN DIE JAAR
SLUITING  
(TOTAAL)

AANGEDUIDE 
WAARDE VAN 

AANDEEL-
GEBASEERDE 

INSTRUMENTE,  
WAT NOG NIE 
OORGEDRA IS  

NIE – RETENSIE-
AANDELE**

AANGEDUIDE 
WAARDE VAN 

AANDEEL-
GEBASEERDE 

INSTRUMENTE, 
WAT NOG NIE 

OORGEDRA  
IS NIE –  

GESA MENTLIKE 
BELEGGINGS-

AANDELE**
PC Engelbrecht Alternatiewe 

Uitvoerende Direkteur 27 365 52 635 — 80 000 R4 551 347 R8 754 253
AE Karp Uitvoerende Direkteur 20 376 39 624 — 60 000 R3 388 936 R6 590 264
M Bosman Uitvoerende Direkteur 16 882 33 118 — 50 000 R2 807 814 R5 508 186
JAL Basson Alternatiewe

Uitvoerende Direkteur 13 978 26 022 — 40 000 R2 324 821 R4 327 979

 *  Toekenningsprys van R156.96 en Toekenningsdatum van 15 Junie 2014
 **  Hierdie aangeduide beraming is gegrond op die aantal Retensie- en Gesamentlike Beleggingsaandele wat toegeken is op 15 Junie 2014 vermenigvuldig met die 

gemiddelde sluitingsprys van die aandeel op 30 Junie 2016 [R166.32]

VERGOEDINGSVERSLAG (VERVOLG)

FOOIE BETAAL AAN NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE
Die nie-uitvoerende direkteure se fooie (goedgekeur op 19 Oktober 
2015 met die Algemene Jaarvergadering) en betaal na afloop van die 
Algemene Jaarvergadering is soos volg: 

FOOIE BETAAL AAN NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE IN 2015

DIREKSIE
Voorsitter van die Direksie R340 000
Leidende Onafhanklike Direkteur R210 000
Nie-uitvoerende Direkteur R200 000

OUDIT-EN-RISIKOKOMITEE
Voorsitter R239 500
Lid R120 000

VERGOEDINGSKOMITEE 
Voorsitter R62 000
Lid R37 500

NOMINASIEKOMITEE 
Voorsitter R62 000
Lid R37 500

MAATSKAPLIKE-EN-ETIESEKOMITEE
Voorsitter R81 000


