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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 27TH MAY, 1925. v 

No. 11. 1925.] No. 11, 1920.] 

PRIVATE ACT PRIV AAT vVET 
To amend the South African Association lncorpora· Tot wijziging van de Zuidafrikaanse Associatie 

tion Act, 1906 (Cape). lnlijvingswet, 1906 (Kaap). 

\VHEREAS the South Af_ric~n Asso~iation (herei~after NADE'MAAL de Z~id~frikaanse Associatie (hierin later Konsideranq 
. referred to a~ the AssociatiOn) was mcorporated lD the genoemd de AssoCiatie) in de eerste plaats ingelijfd werd 

~rst mstance by Ordmance No. 6 of 1836 (Cape) a!ld is at present door Ordonantie No. 6 van 1836 (Kaap) en tans ingelijfd is 
mcorporated by Act No. 21 of 1906 (Cape) (heremafter referred door Wet No. 21 van 1906 (Kaap) (hierna genoemd de 
to as the principal Act) : Hoofdwet) : 

AND WHEREAS the principal Act provides that the capital EN.N~DEMAAL de Ho?fdwet bepaalt dat bet kapitaal van de 
stock of the Association shall consist of the sum of twenty-nine ~ssoCiatie zal bestaan u~t de som van. negen en twintig duizend 
thousand four hundred pounds sterling divided into one VIer honderd pond sterh~g verdeeld m honderd acht en zestig 
hundred and_ sixty-eight shares of one hundred and seventy-five aandelen van honderd VIJf en zeventig po~d sterling elk, en 
pounds sterling each, and whereas each of the said shares has nademaal elk van deze aandelen volgestort IS : 
been fully paid up : EN NADEMAAL de Hoofdwet het getal aandelen dat een 

AND WHEREAS the principal Act limits the number of shares a~ndeelhouder ma~ houden beperkt, en vordert dat elke 
which a shareholder may hold and requires every director to duek~eu~ het certifik~.at van een van zijn aandelen in _de 
deposit the certificate of one of his shares in the Association AssoCiatie deponeert hiJ de algemene bestuurder en sekretans : 
with the general manager and secretary : EN NADEMAAL de marktwaarde van elk van de aandelen van 

h de · Associatie tans ongeveer acht honderd en vijftig pond 
AND W~E~EA~ t e market .value of .each of the shares of sterling bedraagt en dientengevolge het getal personen die in 

the AssoCiatl.on 1s now: approXImately eight hundred and fifty staat zijn om in zodanige aandelen te bele en te be kt · · 
pounds sterling and m consequence thereof the number of . . gg per Is · 
persons who are able to invest in such shares is unduly EN NADE~IAAL een vermeerderm_g ;n het aan~~l aandeel-
restricted: houders de belangen van de AssoCiatie ·en van ZIJn aandeel· 

. . houders ~al. bevorderen en tevens de financiiHe positie van 
_AND WHEREAs. an mcrea.se m the ~u~ber of sha;eholders de AssoCiatie zal versterken aangezien de aansprakelikheid 

will further the mterests of the AssociatiOn and of Its share- van de aandeelhouders onbeperkt is ~ 
holders and will also strengthen the financial position of the EN NADE~IAAL op een sp "ale d · d 1 
A 

· · · h t th 1· b"li f h h ld · 1. · d " ec1 verga ermg van aan ee -
ssoctabon m t a e 1a 1 ty o 8 are 0 ers IS un Imite : hou~ers van de Associatie specia~l _te dien einde belegd eu 
AND WHEREAS at a special meeting of shareholders of the wethg gehoude_n op ~e zes en twmtigste dag van September 

Association specially convened for the purpose and duly held 1924, een beslmt wettig genomen werd de direkteuren machti
on the twenty-sixth day of September, 1924, a resolution was gend om een w:~t~ontwerp in te. di_enen met het doe) om de 
duly passed authorising the directors to introduce a. bill with Hoofdwet te ~IJZigen om voorz1emng te maken, ten eerste, 
the object of amending the principal Act so as to provide, voor de verdeling van de _yoornoemde honderd acht en zestig 
firstly, for the division of the said one hundred and sixty-eight aandelen van hon~erd VIJf en zeve~.tig pond. sterling elk in 
shares of one hundred and seventy-five pounds sterling each acht honderd veertig aandelen van VIJf en derhg pond sterling 
into eight hundred and forty shares of thirty-five pounds elk ; ten tweede ;roor het houden van niet meer dan drie 
sterling each ; secondly, for the holding of no more than three aandelen do~r emge aandeelhouder met inachtneming van 
shares by any shareholder subject to the safeguarding of the de besch~~mi~~ v~n de. rechten van personen die aandeel
rights of persons who are shareholders at the commencement houders ZIJn biJ de I!!voenng van deze Wet; t'D ten derde voor 
of this Act ; and thirdly, for the holding of three shares as h~t houden van dne ~a~delen als een kwalifikatie voor een 
a. qualification for a director of the Association : duekteur van de AssoCiatie: • 

AND WHEREAS it is in consequence expedient to amend the EN NAJ?~~lAAL het dient.~ngevolge raadzaam is om de Hoold
Principal Act in the manner resolved upon by the said special wet te WIJzigen ?P de WIJZe ~aartoe besloten werd door de 
meeting of shareholders : voornoemde speCiale vergadermg van aandeelhouders : 

BE IT THEREFORE ENACTED by the King's Most Excel- ZIJ H~T DERHALVE BEPAALD door zijn Majesteit de 
lent Majesty, the Senate and the House of Assembly of . Kon~ng, de Senaat en de Volksraad van de Unie van 

the Union of South Africa as follows :- Zwd-Afnka, als volgt :-

1 0 th 
't f th" A t h f th h d d 1. Bij de mvoering van deze Wet wordt elk van de honderd Verd6ling 

D
. . • f • n e commencemen o IS c eac o e one un re ht t" d 1 d · t"k 1 · ;" · k t a.1 LVISton o d . . h h . t" fi.~" f A N 21 f 906 ac en zes Ig aan e en genoem m ar I e V~JJlten van Wet van apt a 

capital stock an stxty-eig t s ares m sec Ion :~teen o ct o. o 1 No 21 v 1906 (K ) d d ld · "f d l "'f van AssoCJa· · (C ) t" d h 11 b b d" "d d · t fi h f · an aap on erver ee m VIJ aan e en van VIJ . 
of Assoma- ape men 10ne , s a e su - IVI e m o ve s ares o en d t' d t li lk kr dit d l I t t1e en WIJZI· 
t10n and thirty-five pounds sterling each, credited as paid up, and the er Ig pon. 8 er. _ng e ' ge ~ ~.er ~ 9• vo ges ort, en gmg van 
amendment ·a t' fi.;~t · h b d d b th d 1 t' f th voornoemd artikel vtjjtten wordt hierbiJ geWIJZigd door schrap- artJkel 
of section sal St>~, 100 'J' een IS ere Y. arne~ e Y e e e tonh 0 e ping van de woorden " one hundred and sixty-eight shares of vijjtien van 
fifteen of Act words one hundred and sixty-eight shares of one undred one hu d d d t fi " d · d 1 t t lli d Wet No 21 
No. 21 of and seventy-five" and the substitution therefor of the words V : red an s~ven x- .vhet hn dre din epdaaf sst e nhg aarf- van 190a 
1906 (Cape). " eight hundred and forty shares of thirty-five". tho.ort vfi n , e woor en eig un e an or Y s ares o (Kaa.p). 

Repeal of 
sectiOns 
Bixteen and 
aeventeen of 
,~ct No. 21 of 
1906 (Cape). 

Ir y- ve. 
2. Sections sixteen and seventeen of the Act No. 21 of 1906 2 Arti"kels est· z t' 

C h b 1 d 
• z ten en even ~en van \Vet No. 21 van 

( ape) are ere Y repea e · (Kaap) worden hierbij herroepen. 
1906 Herroeping 

van. artikel~ 
zeatlen en 
zeventien van 
Wet No. 21 · 
van 1906 
(Kaa.p). 
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"Limitation 3. No person shall be capable of holding more than three 3. Niemand is bevoegd meer dan drie aimdelen in de Zuid- Beperking 
0~ number or shares in the South African Association provided that any afrikaanse Associatie te houden, met dien verstande dat vand~talda 
:h::~~de• person who is a shareholder at the commencement of this Act iemand die bij de invoering van deze Wet aandeelhouder is,=~ :::deel 
may hold.· may nevertheless continue to hold such shares in excess of desniettemin zodanige aandelen boven drie mag blijven houden houder mag 

three as he shall be.erititlea to by virtue of the sub-division of als waartoe hij recht heeft uit hoofde van de in artikel een houden. 
shares in section one mentioned, but shall not be capable of bedoelde onderverdeling van aandelen, doch niet bevoegd is 
acquiring any further share as long as he holds three shares. om verdere aandelen te verkrijgen zolang hij drie aandelen 

~r:~;!on_ · 4. From and after the commencement of this Act no person houdt. V d . 
qualification shall be capable of being appointed or of continuing to hold 4. Vanaf en na de invoering van deze Wet is niemand eran e~ng 
for duectors office as a director of the South African Association unless bevoegd aangesteld te worden of in funktie te blijven als ~~~~f:"~at~:l 
and amend- he is and remains the holder of three shares in the said Associa· direkteur van de Zuidafrikaanse Associatie, tenzij hij de houder voor direk 
~ent // sec·· tion, and section thirty-three of the Act No. 21 of 1906 (Cape) is en blijft van drie aandelen in genoemde Associatie, en artikel te:'!~n. en 
t;,~~/o;r~~t is hereby amended to read as i£ enjoining the deposit by a drie en derlig van Wet No. 21 van 1906 (Kaap) wordt hierbij in WtJ'l1g1~!fce1 No, 21 of director of the certificates of three shares. dier voege gewijzigd dat het luidt also£ een direkteur verp]icht a:i~ :~ derti, 
1906 (Cape). is de certifi.katen van drie aandelen te deponeren. van Wet N~ 

Short titlf'. 5. This Act may be cited for all purposes as the South African ~I~a:~). 1901 

Association Incorporation Act 19011 (Cape) Amendment 
Pr1vate) Act, 1925. 5. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte t1tel. 

als de Zuidafnkaanse Associatie Inlijvingswct, 1906 (Kaap) 
Wijzigings (Private) Wet, 1925. 
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