
Date : June, 03 , 2010 Publication : Finweek-Afrikaanse Uitgawe Page Number: 24 

OINSIG 

MYNBOU-BEMAGTIGING 

Steenkool 
die 
swartste 
Heeltemal nuwe 
strategic is nodig. 

TEEN EINDE JUNIE moot belangrike 
kwessies oor swart ekonomiese bemagti-
ging (SEB) in die mynbedrvf afgehandel 
wees. Die belangrikste daarvan gaan oor 
die financiering van transaksies om 26% 
van die mynmaatskappye in SEB-hande 
te plaas. 

Die sperdatum is deur Susan Shaban-
gu, minister van minerale, gestel vir die 
voltooiing van die hersicning \\m die myn-
bouhandves. Die hersiening moet gepaard-
gaan met 'n aantal praktiese aanbevelings 
wal daarop gemik is om logistieke en 
ander knelpunte uit die weg te ruim wat 
grot'i in die SA mynbousoktor belemmer. 

Shabangu het einde Maart gese sy wil 
wy^igings aan alle wotgewing oor die 
mynbousoktor laat vanjaar of vroeg in 2011 
deurdruk. 

Volgens 'n studio wat KIO Advisory 
Services in opdrag van die SA Mining 
Development Association (SAMDA) uitge-
voef het en wat op 22 April gepnbliseer is. 
is steenkool die mees bemagtigde sektor 
van die mynbedrvf. 

Die verslag lui: "Die steenkoolsektor 
het die weg gebaan vir die mynbedrvf met 
SEB-toeskryfbarc produksie van 47,2 mil-
joen ton, wat gelyk is aan 22,8% van die 
totale produksie. Exxaro en die onlangs 
genoteerde Optimum Coal was verant-
woordelik vir 78% van die SEB-toeskryfba-
re produksie in die sektor." 

Goud en platinum was die sektore wat 

die swakste gevaar het. Volgens Duma 
Gqubule, stigter van KIO, i* die les duide-
lik. "Die openbare sektor het invloed in die 
steenkool sektor, waar Eskom, die grootste 
koper, strong SEB-riglvne het, maar die 
goud- en platinummyne verkoop hul pro-
duk aan die internasionale mark." 

Gqubule se meer as 90"<> van die SEB-
transaksies volgens waarde in die mynbou-
sektor o<ir die afgelope dekade is bcstudeer 
en daar is tot die gevolgtrekking gekom 
dat hy nie in staat is om die "netto waarde" 
in die hande van swart aandeelhoucrs van 
die meeste transaksies te bepaal nie. 

"Ons kan egter met vertroue verklaar 
dat baic min van die mynmaatskappye 
naby die teiken van 26% netto waarde kom 
wat deur die departement van minerale 
gestel is." 

Dit raak die kern van die huidige situ-
asie. Die konsep van netto waarde is eers 
in April 2009 ingebring met die publikasie 
van die kodes van goeie praktyk vir die 
mineraalbedryf, wat eensydig groot ver-
anderinge aan die oorspronklike bepalings 
van die mynbouhandves opgedwing het. 

Een hiervan was die baie omstrede ver-
eiste dat die SEB-vennoot twee jaar na die 
transaksie skuldvrv moet wees ten einde 
die bemagtigingskrediete te kan verleen. 

Dis oenvoudig "onmoontlik", volgens 
Andrew Mitchell, mode- besturende direk-
teur van die regsfirma Bell Dewar, wat in 
2009 op 'n seminaar gese het: "Ek dink nie 
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daar is een SFB-transaksie in die mynbe
drvf wat daaraan voldoen nie." 

Die meeste SEB-transaksies is gegrond 
op verskaffersfinansiering wat deur die 
mynmaatskappye self verskaf en/of gefa-
sihteer word. 

Die finansiele posisie van bvna elke 
SEB-maatskappy is sedert laat in 2008 erg 
vcrswak deur die skerp daling in kommo-
diteitspryse in die algemeen, tesame met 
dieinploffing van internasionale finansiele 
markte. 

Pine Pienaar, gewese uitvoerende hoof 
van Mvela, het in 2009 gese: "Die groot 
foul in die mynbouhandves is die behept-
heid met die meting van swart bemagti-
ging aan die persentasie ekwiteitsbelang 
pleks van 'n benadering wat op waarde 
berus. Ek dink dit is dikwels baie beter 
om 'n 5%-belang in 'n sterk maatskappv 
te he as 51% van 'n swak maatskappv. Jy 
moet kan verwater vir waarde, en ek hoop 
dat die politici dit metlertyd sal aanvaar 
en besef dat daar genoeg ander wigte en 
teenwigte is om hul bemagtigingsoog-
merke te bereik." 

'n Konsepbesprekingsdokument wat 
uitgelek het uit die mvnbouberaad wat 
einde Maart gehou is, dui op 'n intense 
debat oor die konsep van "minimum waar
de van fasilitering" wat mvnmaatskappve 
aan nuwe SEB-vennote moet gee om 'n 
mate van kontantvloei vir hullo te verseker. 

Niomand in die mynbousoktor is bereid 
om op di£ dokument kommontaar to lower 
nie. om twee redes - dit is work wat nog 
aan die gang is en dit is baie sensitief. 

Uitvoerende amptenare van myn
maatskappye bly hoopvol dat die proses 
- wat deur die driepartyforum met die 
naam Migdett (Mining, Growth, Develop
ment and Employment Task Team) gedrvf 
word - tog sukses sal behaal in die vorm 
van 'n nuwe, volhoubare bedeling vir die 
mynbedryf. 

Maar na aanleiding van die verskaffing 
van fasilitering vir SEB-transaksies vra 
een uitvoerende amptenaar: "Wat dink die 
regoring het ons dan tot dusver gedoen?" 
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