SUID-AFRIKAANSE MUSIEKREGTE-ORGANISASIE NWM
(Registrasie-nr. 1961/002506/08)
(“SAMRO” of “die Maatskappy”)

KENNISGEWING VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
HIERMEE WORD KENNIS GEGEE dat 'n Buitengewone Algemene Vergadering (EGM) van die lede van
SAMRO gehou sal word op Dinsdag 11 September 2018 om 10h00 by die Wits Sport Konferensiesentrum
by Enoch Sontonga-straat, Universiteit van die Witwatersrand, Braamfontein, Johannesburg, 2000.
DOEL VAN DIE VERGADERING
Die enigste doel van die byeenroeping van hierdie EGM, afsonderlik van die Algemene
Jaarvergadering, is om SAMRO-lede die geleentheid te gee om te stem met betrekking tot voorgestelde
veranderinge

aan

die

Lidmaatskapreëls,

asook

om

die

bevindinge

van

die

Forensiese

Ondersoekverslag oor die Verenigde Arabiese Belegging (AEMRO) aan lede voor te lê.

1. SAKE OP DIE AGENDA:
1.1. Die volgende sake is op die agenda vir die Buitengewone Algemene Vergadering:
1.1.1. Stemming oor kategorieë van Lidmaatskap
1.1.2. Stemming oor die oorgang na nuwe Lidmaatskapkategorieë
1.1.3. Stemming oor die punte-allokering vir Volle Lidmaatskap
1.1.4. Stemming oor die reëls vir die Raad en Direkteurskap
1.2. Die publieke domein van werk (DP)
1.2.1. Stemming oor die behandeling van reëlings ten opsigte van die publieke domein van werk
(DP)
1.3. Sekela Xabisa se voorlegging oor die Forensiese Ondersoekverslag oor die Verenigde Arabiese
Belegging (AEMRO)

2. RESOLUSIES
Voorgestelde resolusies
Lede sal gevra word om die volgende VOORGESTELDE resolusies te oorweeg en om, indien dit raadsaam
geag word, met of sonder wysiging, aan te neem:
2.1. VOORGESTELDE RESOLUSIE 1: Kategorieë van Lidmaatskap
2.1.1

Aanhangsel A
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2.2. VOORGESTELDE RESOLUSIE 2: Oorgang na nuwe Lidmaatskapkategorieë
2.2.1

Aanhangsel B

2.3. VOORGESTELDE RESOLUSIE 3: Punte-allokering vir Volle Lidmaatskap
2.3.1

Aanhangsel C

2.4. VOORGESTELDE RESOLUSIE 4: Reëls vir die Raad en Direkteurskap
2.4.1

Aanhangsel D

2.5. VOORGESTELDE RESOLUSIE 5: Behandeling van reëlings ten opsigte van die publieke
domein (DP) van werk.
2.5.1

Aanhangsel E

Verduidelikende notas
2.6. Uiteengesit op Aanhangsels

3. STEMMING & GEVOLMAGTIGDES
3.1 Stemming
SAMRO-lede het die reg om die buitengewone algemene vergadering van die Maatskappy by te woon
en daar te stem. Die reg om die vergadering by te woon en daar te stem, en die aantal stemme wat
by die vergadering uitgebring mag word, sal bepaal word met verwysing na die Maatskappy se register
van lede om 11:30 Suid-Afrikaanse tyd op 27 Julie 2018. Soos by vorige EGMs sal stemming oor elke
resolusie deur middel van 'n stemmetal gedoen word. 'n Stemmetal weerspieël die aantal stemregte
wat deur elke lid uitgeoefen mag word en is dus die mees demokratiese manier om te stem. Al die
stemme van diegene wat teenwoordig is, sal getel word en gevoeg word by dié wat by volmag ontvang
is. Indien jy reeds by volmag gestem het, mag jy nog steeds op die dag van die EGM bywoon en stem.
Hierdie stem sal enige stem vervang wat voorheen uitgebring is. Die stemresultate sal vrygestel word
by http://www.samro.org.za/ sodra prakties moontlik ná afloop van die vergadering.
3.2 Gevolmagtigdes
3.2.1

'n Lid wat die reg het om die vergadering by te woon en daar te stem, het die reg om 'n
gevolmagtigde te benoem wat dit namens hom/haar kan bywoon, daar kan praat en kan stem,
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deur die volmagvorm in te vul wat hierby aangeheg is en dan sodanige volmagvorm af te lewer
by die geregistreerde kantoor van SAMRO. Volmagvorms moet (indien geteken in 'n
verteenwoordigende hoedanigheid, tesame met volmag of ander magte, of 'n notariële afskrif
daarvan), gestuur word na en die geregistreerde kantoor van SAMRO bereik nie minder nie
as vier-en-twintig (24) uur voor die tyd wat die vergadering of verdaagde vergadering gehou
word.
3.2.2

'n Gevolmagtigde moet 'n lid van SAMRO wees.

3.2.3

In ooreenstemming met artikel 63(1) van die Maatskappyewet, neem asseblief kennis dat alle
lede van SAMRO wat aan die vergadering deelneem, en sy/haar behoorlik aangestelde
gevolmagtigdes, bevredigende identifikasie moet voorsien aan SAMRO by aankoms by die
vergadering. In hierdie verband, na goeddunke van die voorsitter, word gewoonlik slegs 'n
groen Suid-Afrikaanse Identiteitsboekie met 'n staafkode, 'n geldige paspoort of 'n geldige
bestuurslisensie as bevredigende identifikasie beskou. Die verteenwoordiger van 'n regslid
moet bevredigende bewys voorsien van sy/haar magtiging om sodanige regslid te
verteenwoordig, na goeddunke van die voorsitter.

3.2.4

Indien daar geen kworum aanwesig is binne 'n halfuur van die aanvang van die EGM op 27
Junie 2018 nie, het die direksie bepaal (in ooreenstemming met klousule 14.17 van SAMRO
se Akte van Inkorporasie) dat die vergadering sal verdaag tot om 10h00 op 27 Julie 2018 op
dieselfde plek en, indien daar by die hervatting van die verdaagde vergadering teen 10h30
nie 'n kworum teenwoordig is nie, dat enige getal van die lede teenwoordig (die persoon of
gevolmagtigde) 'n kworum sal verteenwoordig.

4. ALGEMEEN
4.1. Lede wat voornemens is om voorstelle te stel bo en behalwe dié van die Round Table-besprekings,
moet daarop let dat SAMRO besluite tot 16:00 op 31 Augustus 2018 sal aanvaar. Let asseblief daarop
dat alle voorgestelde besluite deur die lid gekwalifiseer en gestaaf moet word.
4.2. Voorgestelde besluite kan ingedien word by secretary@samro.org.za.
4.3. SAMRO sal van 'n Onafhanklike fasiliteerder gebruik maak vir die verrigtinge van die EGM.
4.4. 'N Lid van die IEC sal teenwoordig wees om stemverrigtinge te verifieer.
4.5. Geen wapens sal op die perseel toegelaat word nie.
4.6. SAMRO laat nie diskriminasie toe, nie-rassistiese en nie-gewelddadige. Alle lede moet hulself
dienooreenkomstig uitvoer. Ons streef daarna om 'n veilige, inklusiewe, ondersteunende en
teistering-vrye omgewing te skep.
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4.7. Ons verwag van almal wat ons fisiese of aanlyn spasies gebruik, ongeag of hulle 'n lid, gas of program
deelnemer is, om ons Gedragskode aangeheg as Bylae F te volg.
4.8. Enige lid of ander persoon wat hierdie Gedragskode oortree, kan volgens die diskresie van die
SAMRO-direkteure en administrateurs van die vergadering gesondig of geskors word.
5. REKORDDATUM
5.1. Die Rekorddatum vir die vergadering is 11 September 2018.
6. AANHANGSELS
6.1. Die aanhangsels tot hierdie kennisgewing maak deel uit van die kennisgewing en is geïnkorporeer
deur verwysing. Die inligting in hierdie kennisgewing en die aanhangsels is nie regsadvies of
professionele advies nie, en as jy enigsins twyfel oor wat jou te doen staan en die gevolge daarvan,
moet jy asseblief jou boekhouer, prokureur of belastingkundige kontak.
Sleg verkose SAMRO-lede mag die EGM bywoon.
Reël asseblief jou eie vervoer na en van die vergadering.
Op las van die Raad van direkteure.
JOHANNESBURG
21 Augustus 2018

