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VOORWOORD

Leopoldt van Huyssteen

Uitvoerende Direkteur
Bedryf en Finansies

Die fokus op die kommersiële benut-ting van intellektuele eiendom 
is relatief nuut in Suid-Afrika. Universiteit Stellenbosch met sy credo 
“J ou kennisvennoot” is lank reeds verbind tot tegnologieoordrag 
tot voordeel van ons gemeenskappe deur die instelling van 
mededingende bedrywe. InnovUS Tegnologie Oordrag (Edms.) 
Bpk. is ’n baanbreker op die gebied van tegnologieoordrag in 
Suid-Afrika. InnovUS is slegs tien jaar oud, maar dit is een van die 
oudste tegnologieoordrag-kantore in die land. Ons uitvinders en 
navorsers stel steeds nuwe standaarde en verbreed die grense oor 
wat as moontlik beskou kan word in die innovasieruimte. Bykomend 
daartoe het InnovUS reeds 52 patente hier in Suid-Afrika en in die 
buiteland geregistreer. Dit is ’n ongelooflike prestasie vir ’n inisiatief 
wat nog net ’n dekade bestaan. 

Eers is daar die groot idee en dan volg innovasie. Maar om 
jou idee te ontwikkel en te patenteer kan ’n uiters uitdagende 
proses wees. Daarom het  InnovUS  die kundigheid van ’n wye 
spektrum bedryfsleiers bymekaargebring en dit in hierdie publikasie 
saamgestel. Ons vertrou julle sal hierdie inligting  benut en aansluit 
by die groeiende geledere van ons baanbreker -uitvinders en 
-navorsers. 

Graag wil ek dan ook ’n uitnodiging rig aan Matie-alumni wat leiers 
op hul gebiede is om by InnovUS betrokke te raak as sakeadviseurs, 
medebeleggers of direksielede in ons opwindende portefeulje 
afwentelmaatskappye. Ons het baie nuwe en opwindende 
inisiatiewe op die tafel en nooi julle uit om by ons aan te sluit en 
hierdie ondernemings te ondersteun.

Maart 2010
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INNOVUS
Anita Nel 

Hoof Uitvoerende Beampte

InnovUS Tegnologie Oordrag (Edms.) Bpk. is as Universiteit Stellenbosch 
se volfiliaal-tegnologieoordragmaatskappy verantwoordelik vir die 
kommersialisering van die Universiteit se portefeulje vir innovasie en 
intellektuele eiendom deur middel van patentering, lisensiëring en 
die stigting van afwentelmaatskappye. Die maatskappy is in 2009 as 
volfiliaal van die Universiteit geïnkorporeer. 

Dit is ons passie om te verseker dat die wêreldgehalte resultate van 
Universiteit Stellenbosch se navorsers en uitvinders blootstel-ling in die 
mark geniet. Ons het begrip daarvoor  dat hierdie navorsers op hul 
spesialisgebiede wil konsentreer en dit nie altyd maklik is om hierdie 
indrukwekkende en werklik merkwaardige deurbrake blootstelling in die 
mark te gee nie.  

Hierdie brosjure verskaf waardevolle inligting oor die kernaspekte van 
innovasie van patente, sakeplanne en maatskappy-inligting tot die 
oorbrugging van die gaping tussen navorsing en die bekendstelling 
daarvan in die mark, asook regs- en belastingkwessies. Dit is ’n 
samevoeging van die ervaring van leiers op hul onderskeie gebiede. 

Baie dankie aan elkeen wat bygedra het om hul insigte en sakevernuf 
met ons te deel en daardeur unieke en beduidende waarde tot hierdie 
brosjure gevoeg het. 

Ons vertrou dat hierdie gids ’n nuttige hulpbron sal wees vir enige navorser 
of entrepreneur wat die kommersialisering van ’n idee oorweeg. 

Die onderwerpe is met die grootste sorg gekies ten einde ’n breë oorsig 
oor en ’n praktiese grondslag vir innovasie te verskaf, hoewel baie 
spesifieke raad egter nodig is vir elke kommersiële transaksie.  
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Ek rig graag ’n spesiale uitnodiging aan die navorsers en personeel 
van die Universiteit Stellenbosch om jul uitvindings bekend te maak 
en ’n kultuur van entrepreneurskap op die kampus te vestig. As ons 
wetenskap in die mark aanwend tot voordeel van ons mense, word 
ons ’n tersaaklike Universiteit wat hoop bring en ’n bydrae lewer tot die 
Suid-Afrikaanse samelewing en op die vasteland van Afrika. J ulle kan 
gerus wees dat InnovUS se ervare personeel jul intellektuele eiendom sal 
beskerm en ooreenkomste sal beding wat uiteindelik tot die uitvinder se 
finansiële voordeel sal lei. 

Of jy jou tegnologie wil lisensieer of ’n nuwe onderneming wil begin wat 
daarop geskoei is, ons kan help. Ons wens jou ’n baie suksesvolle en 
opwindende reis van die laboratorium tot by die markplek toe! 

Maart 2010

KontaKbesonderhede  
ajnel@sun.co.za
www.innovus.co.za
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WET OP INTELLEKTUELE-
EIENDOMSREGTE 

UIT OPENBAAR 
GEFINANSIERDE 
NAVORSING EN 

ONTWIKKELING, 2008  
(‘DIE IER-WET’)  

McLean Sibanda

Die strewe na die bestuur en 
waardeontginning van intellektuele-

eiendoms-regte uit openbaar gefinansierde 
navorsing en ontwikkeling in Suid-Afrika

In Desember 2008 het die President van die Republiek van Suid-Afrika 
die IER-wet, waarvoor die Departement Wetenskap en Tegnologie 
(DWT) hulle beywer het, in werking laat tree – ŉ uiters belangrike 
mylpaal in die strewe na beter bestuur van intellektuele eiendom (IE) 
wat uit openbaar gefinansierde navorsing en ontwikkeling (N&O) spruit. 
Die oogmerk van die IER-wet is om daarvoor voorsiening te maak dat 
intellektuele eiendom wat uit openbaar gefinansierde navorsing en 
ontwikkeling spruit, tot voordeel van die mense van die Republiek – 
hetsy maatskaplike, ekonomiese, militêre of ander voordeel – geëien, 
beskerm, aangewend en gekommersialiseer word. Ten grondslag aan 
die IER-wet lê die Nasionale Strategie oor Navorsing en Ontwikkeling 
(‘die N&O-strategie’) van 2002, wat die behoefte uitgewys het aan 
ŉ beleids- en wetsraamwerk vir die bestuur van IE wat uit openbaar 
gefinansierde N&O spruit.   

Die IER-wet is een van ŉ aantal regeringsingrypings om uitvinding in 
Suid-Afrika te versterk, en van die kwelpunte in openbaar gefinansierde 
N&O aan te roer. Uit ŉ IE-bestuurshoek sluit dié kwelpunte ŉ swak 
gekoördineerde benadering tot die bestuur van IE uit openbaar 
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gefinansierde N&O in. Dít lei dikwels tot IE-lekkasie uit openbaar 
gefinansierde instellings, en hou dus weinig voordeel vir die publiek in. 
Voorts beskik die meeste hoëronderwysinstellings nie oor beleid wat die 
opeising van IE uit openbaar gefinansierde N&O óf die eienaarskap, 
kommersialisering en verkoop van sodanige IE reguleer nie. Die gebrek 
aan voordeelverdelingsbeleid (“profit-sharing policy”) om die skeppers 
van sodanige IE te beloon, het ook meegebring dat daar geen 
aansporing was vir die IE-skeppers om hulle IE op te eis nie.  Die gebrekkige 
koördinering van IE-bestuur het ook tot onsekerheid gelei by derde partye 
wat met openbaar gefinansierde instellings sake doen.  Voorts het Suid-
Afrikaanse instellings, volgens die Innovasiefonds se spesiale verslag 
oor die stand van patentering in Suid-Afrika, oor ŉ tydperk van 15 jaar 
maar ongeveer 4% uitgemaak van alle patentaansoeke uit Suid-Afrika 
– ŉ baie lae syfer gedagtig daaraan dat dít die grootste konsentrasie 
kenniswerkers in die land insluit. Navorsers se gebrek aan waardering vir 
die waarde van IE wat uit hulle navorsing spruit, het ook daartoe gelei 
dat van die internasionaal mees gerekende en geagte patente van 
Suid-Afrikaanse instellings aan buitelandse entiteite verkoop word, met 
bitter min opbrengs vir die land.  

Die IER-wet reguleer die IE wat openbaar gefinansierde instellings en klein 
sakeondernemings (‘ontvangers’) met openbare geld ontwikkel. Ons 
land bied beduidende openbare finansieringsgeleenthede vir innovasie 
– veral DWT-finansiering deur instrumente soos die Innovasiefonds, 
die Strategie vir Gevorderde Vervaardigingstegnologie (AMTS), die 
Tshumisano-trust en die streeksinnovasiesentrums vir biotegnologie 
(LIFElab, BioPAD, Plantbio, Cape Biotech en NBN), wat voor die 
einde van 2009 almal onder die sambreel van die nuwe Tegnologie-
innovasie-agentskap (TIA) sal staan. Dus kon die tydsberekening nie 
beter wees vir die IER-wet om klem te plaas op IE se potensiaal om tot 
ekonomiese ontwikkeling, welvaartskepping en maatskaplike opheffing 
in TIA-gefinansierde werk by te dra nie. Die publiek dring nou aan op 
meer rekenpligtigheid wat staatsbesteding betref, en die IER-wet is een 
manier om sodanige rekenpligtigheid te verseker.  

So, wat beteken dit vir openbaar gefinansierde instellings, en in besonder 
hoëronderwysinstellings? Die beste is om die IE-bestuurspraktyke waarop 
die IER-wet aandring in dieselfde lig te beskou as enige omsigtige 
bestuurspraktyk met betrekking tot eiendom, aangesien IE in wese ook 
maar eiendom is. In die lig daarvan dat ontvangers begunstigdes van 
openbare finansiering is, verleen die IER-wet aan hulle die eiendomsreg 
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op die IE, met dien verstande dat indien ŉ ontvanger nié sodanige reg 
wil behou nie, die regering dit kan bekom indien dit in landsbelang is. 
Minimum reëlings vir voordeelverdeling spoor IE-skeppers by openbaar 
gefinansierde instellings aan tot beter navorsingspraktyke en IE-opeising, 
terwyl instellings en IE-skeppers natuurlik ook beter voordeelverdelings 
kan beding en bepaal. Met die reg op IE wat uit hulle openbaar 
gefinansierde N&O-werksaamhede spruit, het ontvangers ook ŉ plig 
om te verseker dat sodanige IE nie stof vergaar op die rakke nie, maar 
dat dit gekommersialiseer word sodat die groter samelewing daaruit 
voordeel kan trek. Ten einde te keer dat IE aan die buiteland afgestaan 
word sonder enige noemenswaardige voordeel vir Suid-Afrika, bevat 
die IER-wet bepaalde voorwaardes wat nagekom moet word voordat 
ŉ buitelandse party ŉ eksklusiewe IE-lisensie of -oordrag kan ontvang.

Die regering beskik nou oor ŉ reg op IE wat uit openbare geld spruit, 
waar dit in noodbehoeftes van die Republiek moet voorsien. Sodanige 
reg sal egter nie die ontvangers of lisensiehouers van sodanige IE 
benadeel nie.

Die IER-wet het die Nasionale Kantoor vir Intellektuele-eiendomsbestuur 
(NIPMO) ingestel, met die hoofdoel om die doeltreffende inwerking-
stelling van die IER-wet te verseker. Dít sal gebeur deur toepaslike 
vermoëontwikkeling, adviesdienste, finansiering van IE-koste, die 
uitoefening van openbare regte met betrekking tot IE ingevolge die 
IER-wet, en reguleringsmaatreëls wat ingevolge die IER-wet vereis 
word. NIPMO sal bystand verleen met die instel van Kantore vir 
Tegnologieoordrag, en waar sodanige kantore reeds bestaan, sal 
NIPMO na gelang van behoefte ondersteuning en samewerking bied 
om beste praktyke vir IE-bestuur en -kommersialisering tot stand te bring. 

Die doeltreffende inwerkingstelling van die IER-wet behoort tot 
beter bewustheid van die waarde van IE, en beter IE-bestuurs- en 
-kommersialiseringspraktyke te lei. Dít sal verseker dat IE uit openbare geld 
tot ekonomiese aktiwiteit in die land bydra. Vir instellings kan dit groter 
aansien met betrekking tot navorsingspraktyke sowel as tersaaklikheid 
vir die ekonomie impliseer, terwyl dit vir die res van die land enorme 
potensiaal inhou om ŉ aantal ekonomiese werksaamhede aan te 
spoor, soos nuwe tegnologies gegronde ondernemings, meer inkomste 
uit uitlisensiëring, werksgeleenthede, en meer N&O-bedrywighede.
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oor die sKrywer

McLean Sibanda is ŉ vennoot by Sibanda en Zantwijk Prokureurs en ŉ 
uitvoerende direkteur van die Innovasiefonds. Hy besit ŉ BSc Ing- en MSc 
Ing-graad van die Universiteit van die Witwatersrand (J ohannesburg), 
en ŉ LLB- en LLM (Handelsreg)-graad van die Universiteit van Suid-Afrika 
(UNISA). 

McLean beskik oor omvattende regservaring in IE en handelsreg, met ŉ 
besondere belangstelling in patente, kopiereg, kommersialisering van IE, en 
IE-transaksiestrukturering. McLean het hom as patentprokureur bekwaam 
nadat hy as prokureursklerk by Adams & Adams-prokureurs gewerk het. Hy 
was ook vir bykans sewe jaar verbonde aan De Beers se Afdeling Industriële 
Diamante (die huidige Element 6) as ŉ senior navorsingswetenskaplike 
en spanleier vir IE. McLean is die skrywer en medeskrywer van ŉ aantal 
wetenskaplike en IE-artikels en hy dien in ŉ aantal direksies in die 
hoedanigheid van nie-uitvoerende direkteur.

KontaKbesonderhede  
mclean@nrf.ac.za │ mcjamela@zaiplaw.co.za
www.innovationfund.ac.za
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Wat is ŉ patent?
ŉ Patent is die instrument waarmee ŉ uitvinding beskerm word. ŉ 
Patentkantoor gebruik dit om te keer dat uitvindings nageboots en 
gereproduseer word. Die staat laat uitvinders toe om beskerming vir 
hulle uitvindings te bekom, mits die uitvinder die besonderhede van 
die uitvinding aan die patentkantoor bekendmaak.

Die dokument wat die uitvinding beskryf, is bekend as ŉ patent-
beskrywing. Dit beskryf nie net die uitvinding nie, maar omskryf ook 
die bepaalde kenmerke van die uitvinding wat beskerm moet word. 
Dié kenmerke word omskryf in ŉ reeks verklarings wat patent-eise 
genoem word.

ŉ Patentreg word op ŉ aantal maniere beperk:

Dit is beperk tot die lande waarin die patent geregistreer word. • 
Daar bestaan nie iets soos ŉ wêreldwye patent nie.

Dit is beperk tot ŉ maksimum tydperk van 20 jaar, onderworpe • 
aan die betaling van ŉ jaarlikse fooi om dit telkens te hernu.

Die eise omskryf die bepaalde kenmerke van die uitvinding wat • 
beskerm word. Enigiets anders wat oor dié kenmerke beskik, 
skend die patent. Dit is ŉ algemene wanopvatting dat ŉ paar 
eenvoudige kosmetiese veranderinge patentskending kan 
voorkom. Dit is gewoonlik nie die geval nie, en die verskille moet 
meer fundamenteel en deurdag wees om patentskending te 
verhoed.

Sandra Clelland
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Sodra ŉ patent in ŉ bepaalde land bekom is, beskik die eienaar van 
daardie patent oor ŉ alleenreg wat die eienaar daartoe in staat stel 
om ŉ reeks kommersiële aktiwiteite met betrekking tot die uitvinding te 
beheer.

Die beheer wat die eienaar kan uitoefen, sluit die volgende in:

Die maak/vervaardiging van die uitvinding• 

Die aanwending en beoefening van die uitvinding• 

Die verkoop, lisensiëring en verhuring van die uitvinding• 

Wat is ŉ uitvinding?

ŉ Uitvinding kan ŉ aantal gedaantes aanneem, soos ŉ nuwe 
proses, metode, masjien, toestel, materiaal, chemiese verbinding of 
nukleïensuurketting. Om die waarheid te sê kan enigiets wat aan die 
volgende drie maatstawwe voldoen as ŉ uitvinding beskou word:

Die uitvinding moet nuut wees, in die sin dat dit tot in daardie stadium • 
nêrens in die wêreld bekend is nie.

Die uitvinding moenie ŉ ooglopende variasie op bekende tegnologie • 
wees nie.

Die uitvinding moet in die handel, nywerheid of landbou aangewend • 
kan word.

Gestel die uitvinding voldoen aan al bostaande maatstawwe, kan dit 
gepatenteer word, buiten vir ŉ paar uitsonderings, soos abstrakte idees, 
natuurverskynsels en natuurwette.

Hoewel ŉ voorheen onbekende stof wat in die natuur voorkom as ŉ 
blote ontdekking eerder as ŉ uitvinding beskou kan word (soos ŉ nuwe 
mikro-organisme, ŉ aktiewe verbinding in ŉ plant, of ŉ geenketting), kan 
ook dít in baie lande gepatenteer word indien daar bewys word dat 
die stof ŉ bepaalde tegniese uitwerking het.

Voorgaande vlyt

ŉ Soektog word gewoonlik op tou gesit om te bepaal of ŉ uitvinding 
nuut is. Die doel van die soektog is om enige ‘voorgaande vlyt’ (“prior 
art”) op te spoor, dit wil sê tegnologie of soortgelyke uitvinding wat 
reeds voor die betrokke uitvinding tot stand gekom het. Die opsporing 
van hierdie voorgaande vlyt is ŉ belangrike stap om te bepaal of ŉ 
uitvinding gepatenteer kan word, en of beduidende patentbeskerming 
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vir die uitvinding bekom kan word. Dié soektog kan met behulp van ŉ 
aantal verskillende bronne onderneem word:

Uitvinders se kennis van hulle vakgebied• 

Die internet• 

Sleutelwoordsoektogte op die databasisse van patentkantore• 

Dokumentsoektogte by patentkantore• 

Tegniese literatuur• 

Bogenoemde verskillende soorte soektogte wissel in kompleksiteit, 
betroubaarheid en koste. Dit is die wisselwerking tussen hierdie faktore 
wat uiteindelik die keuse van ŉ bepaalde soort soektog bepaal.

Die patenteringsproses

Patentregte word uiteindelik bekom deur ŉ finale of volledige patent-
aansoek in te dien in elke land waar patentregte verlang word. Die 
stappe in aanloop tot die indiening van hierdie finale aansoek is die 
enigste buigsame gedeelte van die proses. Daar is oor die algemeen 
drie roetes wat ŉ voornemende aansoeker kan volg:

Dien die finale aansoek onmiddellik in, sonder om vroeëre patent-
aansoeke in te dien.

Dien ŉ voorlopige aansoek in om ŉ indienings- of prioriteitsdatum 
te bepaal, en laat die finale aansoek binne twaalf maande ná die 
voorlopige aansoek volg.

Indien die patent ook in die buiteland moet geld, word die Patent-
samewerkingsverdrag (PCT) dikwels gebruik, wat die aansoeker in staat 
stel om dieselfde aansoek terselfdertyd in meer as een land in te dien. 

Kombinasies van hierdie prosesse kan ook gevolg word. Die belangrike 
kenmerke van enige patentindieningsprogram is om met die eerste 
patentindiening (watter vorm dit ook al aanneem) ŉ prioriteitsdatum te 
bepaal, en om dan vanaf daardie datum te verseker dat sperdatums 
in elke stap van die patenteringsproses nagekom word.

Patentvervolging

Sodra ŉ finale patentaansoek by ŉ patentkantoor ingedien is, word dit 
aan ondersoek onderwerp. Die vlak van hierdie ondersoek wissel van land 
tot land: Sommige lande hersien bloot die dokumente om seker te maak 
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dat formele vereistes nagekom is (sogenaamde ‘nieondersoeklande’); 
ander oordink weer die inherente patenteerbaarheid van die uitvinding 
met betrekking tot vorige uitvindings en voorgaande vlyt (sogenaamde 
‘ondersoeklande’). Die ondersoek en wisselwerking met die uitvinder in 
hierdie fase van die patenteringsproses is bekend as ‘patentvervolging’ 
(“patent prosecution”).

Op grond van die uitkoms van hierdie ondersoek word ŉ besluit geneem 
om die patentaansoek hetsy goed te keur of van die hand te wys. 
Indien die aansoek aanvaar word, word die patent toegestaan en in ŉ 
patenttydskrif of op ŉ patentdatabasis geadverteer.

Om te patenteer of nie …

Sodra ŉ uitvinding ontwikkel is, moet die uitvinder besluit of hy/sy dit met 
behulp van ŉ patent wil beskerm of nie. Uitvinders het die keuse om nie 
ŉ patentaansoek in te dien nie, maar die uitvinding met behulp van 
vertroulikheid te beskerm. Dit kan in sekere omstandighede ŉ geskikte 
strategie wees. Dit sou egter slegs moontlik wees in gevalle waar die 
vertroulikheid van die uitvinding gehandhaaf kan word, en waar die 
uitvinding nie ooglopend uit die produk of proses blyk wat verkoop of 
kommersieel gebruik word nie. Die vertroulikheidsbenadering is ook 
nie geskik waar dit die voorneme is om die uitvinding te lisensieer of te 
verkoop nie. Patente is immers verhandelbare vorme van beskerming, 
terwyl dit veel moeiliker is om vertroulike inligting en kundigheid te 
lisensieer of te verkoop.

Dit is belangrik om daarop te let dat, selfs indien daar op die indiening 
van ŉ patentaansoek besluit word, die uitvinding steeds vertroulik gehou 
moet word, minstens totdat die aansoek ingedien is. Dít is omdat enige 
voorafbekendmaking van die uitvinding die patentaansoek te niet kan 
doen. Alle vorme van nievertroulike bekendmaking moet vermy word, 
wat insluit die verkoop van produkte wat op die uitvinding gegrond 
is, die inwerkingstelling van enige prosesuitvinding deur kommersiële 
verkope, die publikasie van artikels oor die uitvinding, en aanbiedings 
daaroor by konferensies of aan voornemende kliënte en kommersiële 
vennote.

Sodra die patentaansoek ingedien is, kan die uitvinding aan ander 
bekendgemaak word, sonder om die patent te benadeel.
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Voorlopig of volledig?

Sodra daar besluit is om ŉ patentaansoek in te dien, is die volgende 
keuse dié tussen ŉ voorlopige en ŉ volledige (finale) patentaansoek. 
Baie uitvinders dien om verskeie redes eers ŉ voorlopige aansoek in:

ŉ Voorlopige patentaansoek behels veel minder formaliteite, en kan 
oor die algemeen vinniger as ŉ finale patentaansoek ingedien word.

ŉ Voorlopige patentaansoek is goedkoper as ŉ finale patentaansoek. 
Ten einde patentregte te bekom, sal ŉ finale patentaansoek wél 
mettertyd moet volg, maar ŉ voorlopige patentaansoek is ŉ goedkoper 
manier om die patentproses aan die gang te sit.

Enige ontwikkeling en verbetering van die uitvinding wat ná die 
indiening van die voorlopige patentaansoek geskied, kan nog by die 
finale patentaansoek ingesluit word. Dít is egter moeiliker, en daar is 
baie meer beperkings om in ag te neem, indien die eerste aansoek ook 
die volledige of finale patentaansoek is.

Die voorlopige aansoek beskerm die uitvinding vir ŉ jaar voordat 
verdere patenteringstappe gedoen moet word. Daardie jaar kan 
gebruik word vir ontwikkelingswerk, markproewe, onderhandelinge met 
beleggers om die kommersialisering van die uitvinding te finansier, en 
patentsoektogte om vas te stel of beduidende patentbeskerming vir 
die uitvinding bekom sal kan word.

Watter inligting sal my patentprokureur nodig kry?

Voordat ŉ patentaansoek saamgestel word, sal die patentprokureur ŉ 
onderhoud met die uitvinder voer om die uitvinding en al die kenmerke 
daarvan behoorlik te verstaan. Dit is raadsaam om voor so ŉ vergadering 
ŉ beskrywing van die uitvinding op te stel. Die beskrywing kan ook 
verder toegelig word met ŉ skets met kruisverwysings na die beskrywing. 
ŉ Omvattende inligtingspakket sal ongetwyfeld die proses bespoedig, 
wat op sy beurt uiteindelik aan uitgawes sal bespaar. Dit is ook nuttig 
om besonderhede van ander uitvindings op die betrokke tegnologiese 
gebied by die beskrywing in te sluit, veral indien die nuwe uitvinding 
voordele bied wat die bestaande tegnologie nie bied nie. Beklemtoon 
hierdie voordele en verbeteringe.
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Buitelandse patentaansoeke

Gedurende die patenteringsproses moet die uitvinder ook besluit 
of hy/sy die uitvinding in ander lande wil patenteer of nie. Hou in 
gedagte dat ŉ patent wat in Suid-Afrika toegestaan word slegs plaaslik 
patentbeskerming bied. Daar bestaan nie so iets soos ŉ wêreldwye 
patent nie. 

Patentsamewerkingsverdrag- (PCT-)aansoeke

ŉ PCT-aansoek beteken nie dat ŉ internasionale patent toegestaan 
word nie. Dit is bloot ŉ patentindieningstelsel waarmee die uitvinder 
uitstel kry om ŉ nasionale patentaansoek later in te dien. Nasionale 
patentaansoeke moet uiteindelik in elke land ingedien word waar die 
uitvinder patentregte verlang. 

Die PCT-proses stel hierdie besluit uit, en gee die uitvinder tyd om die 
uitvinding te toets, kapitaal te bekom, en te besluit by watter markte 
die uitvinding waarskynlik sal byval vind. Die PCT-patentaansoek moet 
binne 12 maande ná die voorlopige of eerste patentaansoek vir die 
uitvinding ingedien word. Die PCT-proses stel dan die uitvinder in staat 
om die indiening van nasionale patentaansoeke met nog 18 maande 
uit te stel. Die PCT-proses hou ook verdere voordele in:

Die proses bied die uitvinder die keuse om die patent aan ŉ omvattende 
soek- en ondersoekproses te onderwerp. Dit bied ŉ goeie aanduiding 
van die uitvinding se patenteerbaarheid voordat die uitvinder groot 
koste aangaan om nasionale patentaansoeke in te dien.

Die aansoek kan in enige stadium gewysig word voordat nasionale 
patentaansoeke ingedien word. Ook dít bespaar aan uitgawes vir die 
nasionale patentindieningsfase.

Gevolgtrekking

Patente is ŉ wonderlike manier om die regte op ŉ uitvinding, en dus die nut 
daarvan, te beveilig en te beskerm. Die patenteringsproses verg egter ŉ 
aantal besluite op grond van ŉ goed deurdagte patenteringstrategie, 
wat deur ŉ grondige patentaansoek gerugsteun word.
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oor die sKrywer

Sandra Clelland is ŉ vennoot by Spoor & Fischer, ŉ internasionale IE-
regspraktyk. Sy is ŉ patenteprokureur en ŉ prokureur van die Hoërhof van 
Suid-Afrika. Sy besit  BSc (Chemie en Biochemie)-, BSc(Hons) (Biochemie)- 
en LLB-grade wat sy by die Universiteit van Natal, Pietermaritzburg verwerf 
het. Sandra is ŉ kundige patentprokureur, en spesialiseer in die indiening van 
aansoeke op chemiese, metallurgiese, biochemiese en biotegnologiese 
gebied. Verder is sy ook ’n genoot van die Suid-Afrikaanse Instituut van 
Intellektuele-eiendomsreg, en lid van die Patentondersoekraad. 

KontaKbesonderhede

s.clelland@spoor.com 

www.spoor.com
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’n STRATEGIESE  
BENADERING TOT  

PATENTERING

Vandag, meer as ooit, maak intellektuele-eiendomsregte (IER) ŉ 
beduidende deel van menige onderneming se balansstaat uit. 
Hierdie IER’e sluit ongeregistreerde regte in wat outomaties ontstaan 
– soos kopiereg, naamwaarde, vakgeheime en kundigheid – sowel 
as geregistreerde regte, soos patente, geregistreerde ontwerpe 
en handelsmerke. Wat patente betref, is die besluit oor of en hoe ŉ 
patentportefeulje ontwikkel moet word ŉ belangrike sakeoorweging. 
Terwyl baie maatskappye patente lukraak bekom, kan die volle 
potensiaal van patentregte net deur ŉ strategiese en gestruktureerde 
benadering ontgin word. 

ŉ Patent is ŉ beperkte alleenreg wat die staat aan ŉ uitvinder verleen 
in ruil vir ŉ volle bekendmaking van die uitvinding. ŉ Goed opgestelde 
patent vir ŉ belangrike tegnologie sal die patenteienaar van die reg 
voorsien om sy mededingers vir die volle duur van die patent – wat 
gewoonlik 20 jaar vanaf die aansoekdatum is – te keer om die uitvinding 
op enige praktiese wyse aan te wend. 

Eerstens moet jy jou afvra waarom jou onderneming dit oorweeg om 
patente te bekom. Daar is verskeie redes waarom patente bekom kan 
word: ŉ Mens kan hoofsaaklik tussen aanval- of verdedigingstrategieë 
vir patentering onderskei.

Ralph van Niekerk
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Aanvalstrategieë

Keer mededinging

Patente kan as versperrings dien en mededingers daarvan verhoed om 
beskermde tegnologieë na te boots, deur hulle te dwing om óm die 
patente te ontwerp. Hoe doeltreffend jou mededingers gestuit word, 
hang af van hoe ŉ groot deurbraak jou tegnologie is, en hoe goed jou 
tegnologie deur jou patentportefeulje beskerm word. Soms is die blote 
bestaan van ŉ omvattende patentportefeulje met vele aspekte van ŉ 
kerntegnologie genoeg om mededingers af te skrik of om ŉ gunstige 
lisensiëringsooreenkoms met jou mededingers af te dwing.

Lisensiëring

Nóg ŉ aanvalstrategie vir patentering behels lisensiëring – waar jy jou 
mededingers die reg gee om die uitvinding aan te wend in ruil vir ŉ 
patenthouersaandeel. Sonder ŉ patent is dit gewoonlik baie moeilik 
om tegnologie te lisensieer, aangesien slegs vertroulike inligting en 
kundigheid na regte gelisensieer kan word. Vertroulike inligting en 
kundigheid kan baie maklik in die openbare sfeer uitlek, waarna daar 
niks oorbly om te lisensieer nie. Met patente is dit egter eenvoudig 
om alle, of ŉ deel van die, regte op ŉ uitvinding aan ander partye uit 
te lisensieer. Patentlisensies kan tot bepaalde geografiese gebiede, 
tegnologiese gebiede of tydperke beperk word om die patenteienaar 
se mededingende voorsprong in die gekose mark te beskerm, terwyl 
ander markte terselfdertyd ontsluit word.

Daar is suksesvolle ondernemings wat uitsluitlik daarop toegespits is om 
tegnologie te ontwikkel, daardie tegnologie te patenteer, en die gebruik 
daarvan aan ander uit te lisensieer in ruil vir ŉ patenthouersaandeel. ŉ 
Voorbeeld is die betreklik onbekende Amerikaanse mikroskyfvervaardiger 
Rambus, wat nuwe semigeleiertegnologie ontwikkel en dit dan aan 
semigeleier-vervaardigers soos Intel en AMD uitlisensieer. Universiteite 
is nóg ŉ voorbeeld van entiteite wat oor die algemeen tegnologie 
patenteer net om lisensie-inkomste daaruit te verdien, eerder as om die 
uitvindings self te ontgin. 

Maatskappye kan kies om hulle kerntegnologieë te lisensieer en só die 
aanvangskoste om hulle eie vervaardigingsfasiliteite te ontwikkel, vermy, 
of hulle kan hulle rand- of bykomstige tegnologieë aan partye uitlisensieer 
wat dit beter kan ontgin. IBM is ŉ voorbeeld van ŉ maatskappy wat 
jaarliks etlike duisende patentaansoeke indien vir tegnologieë wat nie 
op hulle hoofsaak betrekking het nie, en dan hierdie patente bemark 
en uitlisensieer aan maatskappye wat dit wil ontgin.
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Verhoog aandeelhouerswaarde en lok belegging aan

Beleggers hou daarvan indien maatskappytegnologie deur patente 
beskerm word, aangesien dié bates vir hefboomfinansiering gebruik kan 
word namate die maatskappy groei. Patente bewys ook eienaarskap 
van tegnologie, en bekragtig die oorspronklikheid van uitvindings. Baie 
beleggers gebruik die grootte van ŉ maatskappy se patentportefeulje 
as ŉ belangrike maatstaf vir maatskappywaarde. ŉ Aansienlike 
patentportefeulje sal dus moontlike beleggers beïndruk en bestaande 
aandeelhouers gerusstel. 

Verdedigingstrategieë

Vryheid om te funksioneer en te onderhandel

In baie markte is dit uiters riskant om sonder patentbeskerming sake te 
doen. Dit is veral die geval in die Verenigde State, waar patenteienaars 
dikwels prosedeersiek is. Sonder ŉ geloofwaardige teendreigement, kan 
dreigemente van skending maatskappye sonder patentbeskerming 
uit die mark dwing. ŉ Goed ontwikkelde patentportefeulje bied ook 
buigsaamheid in sakeonderhandelinge, aangesien geskille dikwels 
deur kruislisensiëringsooreenkomste in der minne geskik kan word. 

Patente kan ook beskerming bied teen mededingers wat soortgelyke 
patente bekom, aangesien patente, anders as vakgeheime of vertroulike 
inligting, voorgaande vlyt (“prior art”) word nadat dit ingedien is, wat 
keer dat mededingers vir dieselfde uitvinding beskerming bekom. 

Versekeringswaarde

Vroeg in die tegnologieontwikkelingsiklus is dit dikwels onduidelik wat 
die eindresultaat van enige bepaalde uitvinding sal wees. Indien die 
tegnologie bekendgemaak word, beland dit in die openbare sfeer. ŉ 
Kostedoeltreffende manier om ŉ uitvinding uit die staanspoor te beskerm, 
is om ŉ voorlopige patentaansoek in te dien voordat die uitvinding aan 
die publiek bekendgemaak word. Op dié manier kan ŉ voorlopige 
aansoek as ŉ soort versekeringspolis beskou word. Dit kan byvoorbeeld 
gebeur dat ŉ voorlopige patent wat bloot as versekering ingedien is, 
uiters waardevol blyk te wees en ongelooflike lisensiëringsmoontlikhede 
inhou. Onthou dat verdere patentaansoeke op grond van ŉ voorlopige 
patentaansoek binne ŉ jaar ná die voorlopige aansoek ingedien moet 
word; so nie, verstryk die voorlopige aansoek.
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Behou maatskappybuigsaamheid

Namate tegnologie ontwikkel word en ŉ onderneming uitbrei, gebeur dit 
dikwels dat sakeomstandighede dermate verander dat ŉ maatskappy 
sy sakebenadering moet aanpas. In so ŉ geval bied ŉ patentportefeulje 
wat wyer strek as net jou kernsaak, jou die buigsaamheid om vinnig 
nuwe markte te betree en nuwe produkte te skep. 

Begrotingsvasstelling en portefeuljemonitering

Sodra jy bepaal het waarom jou maatskappy patente wil bekom, 
moet ŉ realistiese begroting bepaal word. ŉ Praktiese reël is om rofweg 
sowat 10% van die totale navorsing-en-ontwikkelings- (N&O-)koste aan 
patentering van uitvindings te bestee. Hoewel dit na ŉ aardige bedrag 
klink, is dit raadsaam om te onthou dat daar sonder patentbeskerming 
dikwels geen ander manier is om ŉ eksklusiewe mark tot stand te bring 
of lisensie-inkomste te verdien nie. Mededingers wat nie die aanvanklike 
N&O-koste aangegaan het nie, kan jou met jou eie tegnologie uit die 
mark dwing deur bloot prysgewys met jou mee te ding. 

As jy ŉ klein maatskappy met beperkte hulpbronne is en beleggers wil 
aanlok, het dit waarskynlik meer sin om jou visier slegs op patente vir 
kerntegnologie te stel. Groter, welvarender maatskappye kan probeer 
om versperrings op te rig, en kan patente bekom vir bykomstige 
tegnologieë, om dit daarna te lisensieer. 

Sodra jy meer as net ŉ paar patente het, is dit belangrik om die resultate 
van jou patentbesteding met die koste daarvan te vergelyk. Dit is ook 
raadsaam om jou patentstrategie voortdurend in oënskou te neem 
om te bepaal of dit steeds in pas is met jou uiteindelike doel – hetsy 
om finansiering te bekom, lisensie-inkomste te verdien, nuwe markte te 
skep, of die verkoop van mededingende produkte te keer. 



19    

oor die sKrywer

Ralph van Niekerk is ’n vennoot in die patentdepartement by Von 
Seidels IE Prokureurs. Hy besit ’n B.Ing.-graad van die universiteit 
Stellenbosch, ’n LLB van Unisa en ’n LLM van Stanford Law School. 
Ralph se kundigheid sluit in die voorbereiding en indiening van plaaslike 
en buitelandse patentaansoeke, veral elektroniese en rekenaarverwante 
uitvindings; die opstel van aansoeke vir geregistreerde ontwerpe; 
gedingvoering oor patente en algemene intellektuele eiendom (IE); 
die opstel van regsmenings oor patentskending; en die opstel van 
patentlisensiëringsooreenkomste. Hy het ŉ jaar lank in die Verenigde State 
op IE-gebied gestudeer en gewerk, en is dus vertroud met die Amerikaanse 
IE-stelsel.

KontaKbesonderhede

rvniekerk@vonseidels.com

www.vonseidels.com
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DIE UITDAGINGS OM 
NAVORSINGSUITSETTE IN  

’n KOMMERSIËLE PRODUK  
TE OMSKEP 

Hoe om die gaping 
tussen navorsing en 
kommersialisering te 

benader en te oorbrug

Van al die mal perde wat jy kan opsaal, is een van die malstes seker 
om ŉ idee in ŉ suksesvolle kommersiële produk te probeer omskakel. 
Dit is een van daardie goed wat ŉ mens seker nooit sou aanpak as jy 
vooraf weet presies wat dit gaan verg om dit reg te kry nie. Derhalwe 
smaak sukses soveel soeter. Ja, sukses ís wel moontlik. En indien jy sukses 
behaal, kry jy boonop ŉ lisensie om aan mense soos ek te bewys ‘Ek het 
gesê dit sal werk’, en kan jy daarna skaamteloos met jou Porsche pronk. 
Let daarop dat ek die woord ‘en’ tussen die smaak van sukses en die 
belonings van sukses gebruik. Sukses in die handel verskil heelwat van 
sukses in die akademie. Akademici beoordeel sukses aan die hand van 
vaktydskrifartikels, navorsingstoelae, en eerbetoon van ander navorsers. 
In die handel is sukses die mate waarin die produk se bates sy laste 
oorskry. Dít beteken nie net dat daar ŉ mark is vir die produk nie, maar 
ook dat dit geskik is vir daardie mark; dat daar nog niemand is wat vir 
daardie mark voorsiening maak nie; en dat die mark groot genoeg is 
om die ontwikkelingsuitgawes te regverdig.

Een van die beste maniere om te sien hoe ŉ produk kan ontwikkel, is om 
te kyk na hoe sake aan die einde van die hele kommersialiseringsproses 
sal staan. In daardie stadium sal die mark ŉ duidelike begrip hê van 
die waarde wat jou produk tot hulle ondernemings en lewens toevoeg, 
en sal hulle jou met graagte vergoed met ŉ gedeelte van die waarde 
wat jy aan hulle bied. J ou produk is die hoofspeler in sy nismark, en 
mededingers hou jou jaloers dop. Krities beskou, is die mark boonop 
groot genoeg om dit aantreklik te maak. Aan die begin van die 
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kommersialiseringsproses sal jy nie duidelike antwoorde hê nie, maar jy 
behoort ŉ idee te kan vorm van markgrootte en die mededingende 
landskap sonder om te veel daarin te belê. Hoe gouer ŉ mens aan die 
(oënskynlik) banale besonderhede dink, soos wie die produk gaan koop, 
en hoekom, hoe beter. ŉ Mens kan met betreklik min moeite heelwat 
markkennis opdoen.

Gestel, wat jou navorsing ook al opgelewer het, jy het ŉ baie slim skema 
beet en dit werk verduiwels oulik – minstens in die laboratorium. Jy dink 
daar is ŉ mark, want jy het die werk kommersieel tersaaklik probeer maak. 
So, wat volgende? Watter weg jy ook al volg (meer hieroor later), sal jy 
goeie antwoorde op die volgende vrae moet hê:

Watter waarde voeg dit toe? Kan jy kwantifiseer wat ŉ gebruiker • 
uit jou toestel/stelsel sal kry? ŉ Goeie gesondeverstandreël as ŉ 
koper is dat die koste van die toestel ŉ fraksie moet wees van 
wat die koper uiteindelik sal spaar. So kos ŉ kompakte fluoorlig 
baie meer as ŉ gewone gloeilamp, maar dit bespaar krag en hou 
vir ewig. Oortuigend – veral as ŉ groot indoena soos Eskom dit 
boonop voorstaan.

Hoe groot is die mark? Hier gaan dit oor hoeveel geld die mark • 
vir jou produk het, nie hoeveel jy gaan verkoop nie. Laevolume-
nisprodukte kan groot markte hê. J y moet betreklik seker wees 
oor watter soort mense en ondernemings jou produk sal koop, en 
hoekom. Onthou, hulle gaan nie riviere oorsteek om jou produk in 
die hande te kry nie – wees dus realisties.

Wie is jou mededingers? Ek hoor dikwels dat mense sê hulle het • 
geen mededingers nie. Jy het áltyd minstens een mededinger: 
onverskilligheid. Dit is gewoonlik makliker om net die status quo 
te aanvaar as om iets nuut en gekompliseerd aan te pak. Buiten 
hierdie strawwe mededinger, kan jy ook met ŉ bestaande produk 
of twee te doen kry. Nie dat dit ŉ ramp hoef te wees nie – jy moet 
bloot seker maak dat jou aanbod oortuigend genoeg is om die 
mededingers te oortref. Microsoft het IBM uit die pad gestoot – 
iets wat in ŉ stadium geheel en al onmoontlik gelyk het. Om egter 
van Microsoft ontslae te raak, gaan baie slim beplanning verg. 
Gebruik Google. Soek patente. Vra mense. Onthou dat beleggers 
ook Google kan gebruik en jou waarskynlik nie sal ondersteun as 
daar ŉ ooglopende oorsig in jou mededingerontleding is nie.
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Hoeveel sal jou toestel kos om te vervaardig en in stand te hou? Hier • 
kan ons natuurlik van ŉ nuwe soort kurk vir ŉ wynbottel praat, of van 
ŉ nuwe soort elektriese kragstasie. Dit verander egter niks, want koste 
bly belangrik. Wees realisties, want kommersialisering is ŉ duur proses 
wat hemelsbreed van navorsing verskil.

Wat is die risiko’s verbonde aan jou produk? Jy moet ŉ baie duidelike • 
idee hê van wat nog verbeter moet word en wat fout kan gaan, 
sowel tegnies as kommersieel.

Hoe sal die ontwikkelingsproses lyk? Het jy ŉ plan oor hoe jy die produk • 
verder gaan ontwikkel, en hoeveel sal dit kos?

Wat is jou produkvisie? Hoe sal dinge daar uitsien as jy die wêreld (of • 
minstens ŉ klein gedeelte daarvan) klaar verower het?

Wat volgende? Enige produk het ŉ bepaalde marklewensduur. • 
(Gaan vra gerus vir Kodak na natplaatfotografie.) Wat kan jy dus nóú 
reeds begin navors om oor vyf jaar steeds mededingend te wees?

Voormelde inligting kan alles in ŉ prospektus of ŉ sakeplan opgesom 
word. Kort dokumente is altyd beter as lang dokumente. J y sal iets nodig 
hê wanneer jy by Innovus gaan aanklop, anders sal hulle jou eenvoudig 
net weer hierdie brosjure gee, en sal jy onverrigter sake moet omdraai.

Noudat jy goed toegerus is, kan jy die pad van kommersialisering verder 
stap. Hoe nou gemaak? Daar is verskeie roetes wat jy kan volg, maar 
almal vereis ŉ belegger van een of ander aard. Die handeling om ŉ 
idee in ŉ navorsingsuitset te omskep, was ook ŉ belegging – gewoonlik 
deur die regering via een of ander toelaag, of selfs die Universiteit self. 
Die blote feit dat jy ŉ laboratorium en elektrisiteit het, impliseer dat 
iemand in infrastruktuur vir jou belê het. Beleggers kom in alle kleure en 
geure, en ek kan jou verseker dat nie een van hulle bloot op soek is na 
die eerste beste geleentheid om hulle geld weg te gooi nie. So, nou vir 
ŉ kykie na wat jy kan verwag:

Engelbeleggers. Dít is privaat individue wat bereid is om jou ŉ kans • 
te gee. Dit kan familie, ŉ vriend (loop maar lig in so ŉ geval) of 
selfs ŉ professionele engelbelegger wees. Hulle sal aandele in jou 
maatskappy wil hê en graag ŉ opbrengs op hulle belegging wou sien. 
Hulle is dikwels bereid om aanvangs- en vroeëstadiumfinansiering te 
voorsien, wat baie nuttig is.

Risikokapitaliste. Nuttige entiteite wat (minstens plaaslik) eintlik net • 
daarin belangstel om in kontantpositiewe ondernemings te belê 
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wat ŉ beduidende mark toon (dit wil sê nie ŉ rowwe prototipe op ŉ 
navorsingsbank nie). Baie min risikokapitaliste sal aanvangsfinansiering 
bied, aangesien dit taamlik riskant is. En ja, hulle sal aandele in jou 
maatskappy wil hê.

Staatskemas. Daar bestaan verskeie skemas wat ontwerp is om • 
innovasie aan te moedig, soos die Steunprogram vir Industriële 
Innovasie (SPII), die Innovasiefonds en vele ander aansporingspakkette. 
Maak gerus daarvan gebruik. Hulle vereis berge papierwerk en kan 
soms effens onbuigsaam wees. Moet ook nie verras wees indien hulle 
aandele in jou maatskappy wil hê nie. Hulle moet immers inkomste vir 
ander beleggings skep.

J yself. Selfbelegging is baie algemeen. Die meeste mense wat hierdie • 
weg volg, doen konsultant- of kontrakwerk, en belê hulle vrye tyd en 
geld in hulle produk. Dit werk, maar is ŉ stadige uitweg. Minstens kan 
jy al die aandele vir jouself hou.

Privaat effekte- en aandelemarkte. Hierdie uitweg is vir die groter, meer • 
gevestigde onderneming. Dit kom daarop neer dat ondernemings 
kontant ontvang in ruil vir aandele.

Daar is gewis nog ander variasies op bogenoemde moontlikhede, en 
ek is seker dat jy in die lewensduur van die onderneming dalk van meer 
as een van hierdie soorte beleggers gebruik sal maak.

Daar is natuurlik een baie belangrike oorweging wat vele in die 
akademie miskyk. Die kommersiële wêreld verskil hemelsbreed van ŉ 
universiteit. Dit is rof en onbeskof, en werk nie altyd logies nie. Dit berus 
in ŉ baie groot mate op menslike wisselwerking deur sosiale netwerke, 
en verander bitter stadig. Naïwiteit is ŉ algemene probleem, en dit sal 
jou dus goed doen om ŉ bietjie na die groter prentjie te kyk.

J y is waarskynlik briljant, maar jy is nie die enigste briljante persoon in • 
die wêreld nie. Ek waarborg jou dat iémand, iéwers, reeds probeer 
doen het wat jy doen, en dat iemand dit al probeer kommersialiseer 
het, of dit minstens baie ernstig oorweeg het. Daarom moet jy baie 
deeglik seker maak van wat op jou vakgebied in die wêreld aangaan 
voordat jy met jou navorsing begin.

Vir die kommersiële wêreld maak ‘koel’ nie juis saak nie. Jou uitvinding • 
kan erg ‘koel’ en buitengewoon vernuftig wees, maar geen belegger 
gaan daarin belangstel bloot omdat dit ‘koel’ is nie.
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Kreatiwiteit is skaars. Kreatiewe mense met gesonde verstand wat • 
in ŉ omgewing werk wat uitvinding koester, is seldsaam. Gebruik 
dus jou gawe ten volle om dinge nuut te doen, en kies altyd die 
onwaarskynlike pad. Dít is wat jy die kommersiële wêreld kan bied.

Ingewikkelde en komplekse skemas kommersialiseer moeiliker as • 
eenvoudige, elegante skemas. ŉ Rube Goldberg-masjien om eiers 
mee te kook, sal nooit ŉ pot op die stoof oortref nie. Strewe dus na 
eenvoud: Minder is meer.

Die wêreld skuld jou niks. Om die waarheid te sê skuld jý eintlik die • 
wêreld taamlik baie – minstens vir jou opvoeding. Sukses impliseer 
ongelooflik baie werk, vindingrykheid, belegging en ŉ knippie geluk, 
en dit ontwyk gewoonlik dié wat dit najaag. Niemand het ŉ reg op 
outomatiese ondersteuning en sukses nie.

Hoe oulik jou navorsing ook al is, selfs al is dit maakklaar, is dit nog • 
lank nie gekommersialiseer nie. Hoewel tegnologie ŉ belangrike 
suksesaandrywer in die mark is, is dit gewoonlik makliker om te 
ontwikkel as om ŉ goeie marksegment te vestig en jou tegnologie 
daaraan te verkoop.

Mense het dikwels baie hoë verwagtinge van hulle eie waarde in • 
transaksies. Uiteindelik kry jy dalk ŉ patenthouersaandeel van 3% 
indien jy jou produk net lisensieer, of jy kry dalk ŉ persentasie van 
ŉ maatskappy wat die patent kommersialiseer. Hoe dit ook al sy, 
dit is onwaarskynlik dat jy uiteindelik selfs soveel as 25% sal besit. Die 
waarde van ŉ idee of ŉ navorsingsuitset is betreklik laag as jy nie 
bereid is om dit met verduiwels harde werk te rugsteun en ŉ paar 
aansienlike finansiële risiko’s te loop nie.

Goed, wat volgende? By Stellenbosch is jy gelukkig om ŉ kantoor vir 
intellektuele eiendom (IE) te hê wat transaksies kan beklink en jou deur 
die proses kan lei. En glo dit of nie, hulle is aan jou kant! Hulle het ŉ 
mandaat om om te sien na die IE wat by die Universiteit ontwikkel word, 
en beskou jou as ŉ goeie manier om die beste uit daardie IE te haal. 
Neem dus jou idee en verkorte sakeplan na hulle toe. Hulle kan vir jou 
deure laat oopgaan, en jou aan verskeie organisasies bekendstel wat 
graag sal wil luister na wat jy het om te bied. Maar onthou, hoewel hulle 
jou sal help om die deur te laat oopgaan, moet jy self daardeur loop.
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DIE NUWE MANIER 
OM DIE REGTE 

BEDRYFSVENNOOT             
TE VIND

As jy alle Amerikaners van dom na slim in ŉ ry laat staan en die 
slimste 15% bymekaar tel, sal die totaal ongeveer gelyk wees 
aan die slimste 4% in Indië, of die briljantste 3,5% in China. 
Daardie selfde totaal sal egter meer wees as die hele Suid-
Afrikaanse bevolking! Anders gestel: As jy dink jy is ŉ man/vrou 
duisend, impliseer dit dat daar nét in Indië 1 100 000 mense 
presies soos jy is.  

Jy sê dalk: ‘So? Wat daarvan?’ Die waarheid is: Indien ons 
dink ons het genoeg kundigheid in ons maatskappye om ons 
vir die volgende tien jaar wêreldwyd mededingend te hou, 
slaan ons dalk die bal lelik mis. Daar is meer mense buite ons 
maatskappy wat waarskynlik oor beter vaardighede beskik 
vir dit wat ons doen, as wat daar ín ons maatskappy is. Dít 
het tot ŉ nuwe praktyk vir navorsing en ontwikkeling (N&O) 
aanleiding gegee, waar eksterne tegnologie saam met 
interne N&O gebruik word – sogenaamde ‘oop innovasie’. 
Meer as 50% van die Fortune 500-maatskappye wêreldwyd 
het reeds dié neiging met ope arms verwelkom.

Oop innovasie het aanvanklik ontstaan toe maatskappye 
hulle intellektuele eiendom (IE) vir lisensiëring aan mekaar 
begin bemark het. Maatskappye het gou agtergekom dat 
hulle heelwat geld kan maak deur aan hulle mededingers, of 
aan maatskappye in ander geografiese gebiede, of diegene 
buite hulle kernbedryf uit te lisensieer. Daarna was dit die 
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natuurlike volgende stap om bepaalde tegnologiebehoeftes te begin 
bevorder in die hoop dat iemand anders dalk die geskikte tegnologie 
het om in die behoeftes te voorsien. Die voordeel hieraan verbonde, 
was dat die maatskappy wat na die tegnologie op soek is verskeie 
moontlike oplossings kan beoordeel, en slegs daardie lisensieer wat na 
die beste oplossing lyk. In baie gevalle was hierdie tegnologie reeds 
patentbeskermd, na aan die mark, en het dit hulle veel minder gekos 
om te lisensieer as om die tegnologie uit niks te ontwikkel.

Impak op Suid-Afrikaanse beleggers

Wêreldwyd begin maatskappye nou na nuwe uitvindings, tegnologie 
en deurbrake soek. Hulle is ontvanklik vir vennootskappe om belowende 
nuwe tegnologie te ontwikkel. Oop innovasie-middelmanne, soos Yet2.
com en IdeaConnection, maak dit moontlik om nuwe tegnologie 
aan honderde maatskappye oor die hele wêreld te toon. Dikwels 
is die maatskappye wat op nuwe tegnologieaanbiedinge reageer, 
nie eens deel van die uitvinder se aanvanklike teikenbedryf nie. Dié 
kruisaanwending van tegnologie is ŉ opwindende ontwikkeling van 
oop innovasie, en speel ŉ belangrike rol in hoe jy jou bedryfsvennote 
kies. Jou ideale vennoot bied jou dalk ŉ waardevolle nisgeleenheid wat 
veel beter winste kan oplewer as hoofstroom-markgeleenthede.  

Dít beteken dat jy jou tegnologie nou internasionaal ten toon kan stel en 
ŉ internasionale bedryfsvennoot kan vind. Sodra die tegnologie gereed 
is vir kommersialisering, het jy dus reeds ŉ gevestigde internasionale 
kanaal en vennoot.

oor die sKrywer
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DIE LISENSIËRING VAN 
OPENBAAR GEFINANSIERDE 

TEGNOLOGIESE 
ONTWIKKELINGS

Soos ander universiteite oor die wêreld heen, is Suid-Afrikaanse hoër-
onderwysinstellings toegespits op navorsing en studie wat tot die skep 
van bemarkbare nuwe tegnologieë kan lei. Hoe egter gemaak wanneer 
tegnologiese ontwikkelings uit openbare finansiering spruit? Dít is ŉ vraag 
wat die regering nou probeer beantwoord met die uitvaardiging van 
nuwe wetgewing wat ’n raamwerk bied vir die kommersiële ontginning 
van hierdie soort intellektuele eiendom (IE).

Konsepregulasies oor dié kwessie is afgekondig (Staatskoerant 32120) 
ingevolge die Wet op Intellektuele-eiendomsregte uit Openbaar 
Gefinansierde Navorsing en Ontwikkeling, Wet 51 van 2008 (‘die Wet’). 
Sodra ŉ nuwe ontwikkeling ontstaan, het die individue wat by die 
navorsing betrokke was, sowel as die universiteit self, ŉ belang daarby 
om die ontwikkeling kommersieel te ontgin. Die regering het eweneens 
ŉ belang daarby, aangesien dit kan voordeel trek uit belastinginkomste 
uit enige verkope wat uit sodanige ontginning kan spruit.

Universiteite is egter nie toegerus vir kommersiële ontginning nie, maar 
konsentreer eerder op navorsing en moontlike ontwikkeling. ŉ Geskikte 
vennoot moet dus gevind word, met die markinvloed en vermoë om die 
nuwe tegnologie te neem, dit in ŉ kommersieel lewensvatbare produk 
of diens te omskep, en daardie produk of diens dan so wyd moontlik te 
bemark ten einde ŉ inkomste daaruit te verdien.

Roux de Villiers
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Daardie vennoot moet baie omsigtig gekies word. Die Wet stel 
inderdaad ŉ paar voorwaardes waaraan ŉ mens moet voldoen 
wanneer jy jou vennoot kies, soos dat plaaslike organisasies voorrang 
geniet. Hoewel Suid-Afrikaanse instellings histories daartoe geneig is om 
eerder ŉ internasionale vennoot in te span, wil die regering oënskynlik 
daardie praktyk in ŉ sekere mate stopsit. Die Wet bepaal dat daar eers 
plaaslik rondgesoek moet word: Wanneer IE-regte aan ŉ buitelandse 
organisasie oorgedra of eksklusief uitgelisensieer word, gaan van die 
belasbare winsaandeel en ontwikkelingsgeleenthede immers ook die 
land uit.

In dié verband kan dit dus nodig wees om Nasionale Tesourie sowel as 
die Departement Wetenskap en Tegnologie se Nasionale Kantoor vir 
Intellektuele-eiendomsbestuur se goedkeuring te bekom. Die probleem 
is dat die keuse van ŉ plaaslike vennoot die moontlike markinvloed van 
die tegnologie ernstig aan bande kan lê. Dít kan gesystap word deur die 
tegnologie aan verskeie vennote uit te lisensieer, maar dit is nie ŉ ideale 
oplossing nie: Eksklusiewe ooreenkomste is verkieslik uit ŉ kommersiële 
hoek, ten spyte daarvan dat die Wet nie-eksklusiwiteit voorstaan. Die 
vennoot sal immers ŉ beduidende belegging moet maak om die 
tegnologie vir inkomsteskepping gereed te kry én om dit te bemark, en 
daarom sal so ŉ vennoot die een of ander waarborg soos eksklusiwiteit 
soek om te verseker dat die risiko ŉ opbrengs lewer.

Die strukturering van winsaandeel

Die volgende kwessie wat ter sprake kom, is hoe om winsaandeel 
ingevolge die lisensieooreenkoms te struktureer. Uit ervaring is die beste 
reëling die betaling van ŉ voorafbedrag, met herhalende winsaandeel 
van verkope met verloop van tyd. Sodoende is daar ŉ geleentheidskoste, 
wat op sy beurt die vennoot dwing om die geleentheid so goed 
moontlik te benut. Indien daar geen risiko is nie, het die vennoot weinig 
aansporing om onmiddellike aandag aan die ontwikkeling en kommer-
sia lisering van die tegnologie te skenk. Die universiteit, regering en 
individue betrokke by die uitvinding van die nuwe IE behoort met so ŉ 
reëling deurlopend te deel in die sukses van die kommersialisering.

Voorts behoort die lisensieverlener (die universiteit/regering/individue) 
ŉ mate van beheer uit te oefen deur middel van ŉ sakeplan waaroor 
ooreengekom is, ingevolge waarvan die gelisensieerde (vennoot) die 
tegnologie mark toe neem. Dit is nóg ŉ manier om volgehoue ywer by 
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die vennoot te verseker om inkomste en wins uit die ontwikkeling van 
die tegnologie te skep. Hiervoor moet objektiewe mylpale gestel word 
aan die hand waarvan vordering gemeet kan word. Indien vordering 
nie na wense plaasvind nie, kan dit sekere gevolge hê, wat die 
moontlike verlies aan eksklusiwiteit insluit. Die vennoot kies dalk om die 
tegnologie te lisensieer, bloot om dit op ŉ rak te laat stof vergaar weens 
kommersiële besluite om eers ander geleenthede te ontwikkel. Indien dit 
ŉ eksklusiewe vennootskap is, kan dít die tegnologie uiteindelik nutteloos 
maak. Eenvoudig gestel: Daar behoort genoeg ‘wortels’ (aansporings) 
én ‘latte’ (strawwe) te wees om die vennoot gemotiveerd te hou en op 
sy beste te laat presteer.

Verseker verdere ontwikkeling

Aangesien universiteite openbare instellings is, en navorsers wat aan dié 
instellings verbonde is, gesubsidieer word om hulle werk te doen – en 
aansporings ontvang om hulle bevindinge te publiseer – ontstaan daar 
ŉ digotomie: Die vennoot het ŉ belang daarby om die tegnologie wat 
hy bekom het geheim te hou, terwyl die lektor waarskynlik graag steeds 
artikels daaroor sou wou publiseer.

Die lisensieooreenkoms moet daarom hierdie digotomie doeltreffend 
aanroer, en moet derhalwe voorsiening maak vir eksklusiewe regte 
op die gelisensieerde tegnologie sowel as voortgesette navorsing. In 
hierdie verband moet die lisensieooreenkoms sekere uitsonderings 
op eksklusiwiteit insluit om voortgesette navorsing en die publikasie 
van daaropvolgende bevindinge toe te laat; hierdie klousules moet 
bepaal hóé die universiteit sal publiseer, en watter aansporings dit sal 
ontvang. 

Hieruit volg die vraag oor hoe nuwe gebruike vir, en verbeteringe aan, 
ŉ gelisensieerde tegnologie hanteer gaan word – val dit dieselfde 
gelisensieerde toe, of kan die universiteit dit na willekeur gebruik? 
Ook hieroor moet die lisensieverlener en die gelisensieerde in die 
lisensieooreenkoms nadink.

Hoofsaak is dat die lisensiëring van openbaar gefinansierde tegnologiese 
ontwikkelings ŉ ingewikkelde en sensitiewe saak is, aangesien ŉ aantal 
partye persoonlike belang daarby het. Sodanige belang moet dus 
deeglik in ŉ billike en gebalanseerde lisensieooreenkoms oorweeg 
word, wat nie net vir die optimale ontginning van die tegnologie vir 
sowel openbare as privaat kommersiële voordeel voorsiening maak 
nie, maar boonop aan die toepaslike reguleringsraamwerke voldoen.
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UITDAGINGS VAN  
INTELLEKTUELE- 

EIENDOMSKOMMERSIALISERING  
BUITE SUID-AFRIKA

Internasionale intellektuele-eiendoms- (IE-)transaksies is veel ingewik kel-
der as binnelandse transaksies, weens die toepassing van verskillende 
wette, belastings en deviesebeheer, en komplikasies met betrekking tot 
afdwinging.

Binnelandse wette

Internasionale ooreenkomste behoort minstens aan die toepaslike 
wette van albei partye in die kontrak te voldoen. Wanneer jy 
byvoorbeeld ŉ kontrak met ŉ Amerikaanse entiteit sluit, wees versigtig 
vir die leerstuk van regtemisbruik, en die moontlikheid van beduidende 
produkaanspreeklikheidseise teen die lisensieverlener. Moet ook nooit 
die ander land se mededingingswette uit die oog verloor nie. Baie 
‘algemene bepalings’ in Suid-Afrikaanse kontrakte is in stryd met die 
Europese Gemeenskap (EG) se Mededingingswet, soos die vereiste 
dat die gelisensieerde enige verbeterings aan die lisensieverlener 
moet afstaan, of die beperking van die gelisensieerde om nie die 
geldigheid van gelisensieerde IE te kan betwis nie. Die EG vereis dat 
kundigheidslisensies sodanige kundigheid in ŉ bylae uiteensit, en 
bepaalde beperkings op die verkoop van gelisensieerde produkte aan 
gekose lande binne die EG voorskryf. 

Moet ook nie aanvaar dat alle IE-wette dieselfde is nie. Ons wet met 
betrekking tot gesamentlike eienaarskap van patente vind slegs weer-
klank by die wette van die Provinsie van Quebec. Waar IE ook al 
gesamentlik besit word, moet regte as ŉ algemene reël deur middel van ŉ 
omvattende gesamentlike-eienaarskapsooreenkoms gereguleer word.

Anthony van Zantwijk
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Belastingimplikasies

Te veel internasionale IE-transaksies vind plaas sonder om veel ag 
te slaan op moontlike belastingimplikasies. Kyk byvoorbeeld na die 
volgende:

Die internasionale betaling van patenthouersaandeel is tipies • 
onder worpe aan inhoubelasting (“withholdings tax”) teen verskil-
lende koerse, afhangende van dubbelbelastingooreenkomste. 
Suid-Afrikaanse lisensieverleners behoort dus gevoelig te wees 
vir patenthouersaandeel-ontvangste van lande soos Botswana, 
aangesien Suid-Afrikaanse belastingkrediete nie vir alle inhou belas-
ting in sodanige lande beskikbaar is nie. Dit is boonop algemeen 
nie toelaatbaar om hierdie wanbalans te probeer regstel deur 
patenthouersaandeel as ‘ná aftrekking van inhoubelasting’ te 
omskryf nie.

Suid-Afrikaanse gelisensieerdes behoort oor die algemeen die • 
betaling van ‘lisensiegeld’ (dit wil sê vooraf-enkelbedragbetalings) 
te vermy, aangesien die lisensieverlener gewoonlik nie sodanige 
betalings van belasting mag aftrek nie. Indien voorafbetalings vereis 
word, moet daar vir ŉ ‘aanvangstermyn’ en ‘hernuwingstermyne’ 
voorsiening gemaak word, aangesien ooreenstemmende aftrekkings 
andersins oor 25 jaar versprei sal word.

Waar die partye in ŉ transaksie ‘verbonde persone’ is (welke omskrywing • 
van land tot land wissel, maar wat ingevolge ons Inkomstebelastingwet 
maatskappye insluit wat deur ŉ 20%-aandeelhouding verbind word), 
moet die transaksie sonder bevoorregting geskied. Om hierdie rede 
is buitelandse filiaalmaatskappye selde daarop geregtig om die IE 
van ŉ Suid-Afrikaanse moedermaatskappy sonder die betaling van 
eienaarsaandeel te gebruik.

Suid-Afrikaanse belastingbetalers wat buite Suid-Afrika navorsing en • 
ontwikkeling (N&O) onderneem, word tipies belastingaftrekkings vir 
verwante N&O-besteding geweier. Waar ŉ entiteit van die Verenigde 
Koninkryk (VK) egter ŉ Suid-Afrikaanse entiteit kontrakteer om N&O 
uit te voer, is dit in sommige gevalle wél moontlik om ŉ aansienlike 
gedeelte van die N&O-besteding uit ruim N&O-belastingaansporings 
te finansier (175% in die VK, plus ŉ 50%-aanvulling in Suid-Afrika – ŉ 
seldsame voorbeeld van regmatige dubbele bevoordeling).
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Eienaarsaandeel wat aan ŉ buitelandse lisensieverlener betaal word, • 
kan nie afgetrek word waar die verskaffing van die gelisensieerde 
produk die regte ‘uitgeput’ het nie. Waar ŉ eksklusiewe lisensie tussen 
ŉ Suid-Afrikaanse gelisensieerde en ŉ buitelandse lisensieverlener 
aangegaan word, kan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) 
boonop minstens 25% van die eienaarsaandeel wat die gelisensieerde 
betaal, as nieaftrekbaar beskou op grond daarvan dat sodanige 
besteding ‘kapitaal’ van aard is.

Betalings met betrekking tot IE wat voorheen aan ŉ Suid-Afrikaanse • 
ingesete belastingbetaler behoort het, kan as nieaftrekbaar beskou 
word indien dit binne die bestek van die nuwe artikel 23I (oor 
lisensiëringsarbritrage) van ons Inkomstebelastingwet val, wat op 
1 Januarie 2009 in werking getree het.

Betalings met betrekking tot eienaarsaandeel, tegniese dienste, • 
verskaffing, ensovoorts, behoort nie ‘ineengevou’ te wees nie. Baie van 
hierdie betalings is onderworpe aan verskillende belastinghantering, 
en moet dus apart gehou word.

Dit gebeur gereeld dat transaksies herstruktureer word namate die 
partye daarin met die belastingwette van albei lande vertroud raak. 
Nou vir ŉ kykie na deviesebeheer. 

Deviesebeheer

Oor die algemeen bepaal ons regulasies oor deviesebeheer dat 
kontrakte wat enige van die volgende ‘aangetaste bepalings’ (“tainted 
provisions”) bevat, vooraf vir goedkeuring by die Departement Handel 
en Nywerheid/Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB) ingedien word:

Afstanddoening van IE deur ŉ burger (met ander woorde ŉ Suid-• 
Afrikaner) aan ŉ buitelander. Dink hier aan verbeteringsklousules in 
‘inkomende lisensies’ (met ander woorde lisensieooreenkomste wat 
tussen ŉ buitelandse lisensieverlener en ŉ plaaslike gelisensieerde 
aangegaan word).

Die sluit van ŉ ooreenkoms waarvolgens IE die gesamentlike eiendom • 
van ŉ burger en ŉ buitelander is

Die betaling van eienaarsaandeel deur ŉ burger aan ŉ buitelander. • 
Vermy in die reël ‘minimum betalings’, aangesien die SARB dit selde 
goedkeur.
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Lisensieverlening deur ŉ burger aan ŉ buitelander, teen ŉ verminderde • 
eienaarsaandeelkoers

Lisensieverlening deur ŉ burger aan ŉ buitelander, gekoppel • 
aan die reg om te sublisensieer, wat die buitelander in staat stel 
om ŉ eienaarsaandeelspreiding te behou (byvoorbeeld waar 
die buitelandse gelisensieerde ŉ 7%-eienaarsaandeel van ŉ sub-
gelisensieerde ontvang, 5% aan die Suid-Afrikaanse lisensieverlener 
oorbetaal, en só ŉ 2%-spreiding behou).

Oordrag van IE deur ŉ burger aan ŉ buitelander, as sekuriteit• 

Verlening van finansiële bystand aan ŉ buitelander vir langer as • 
ses maande (byvoorbeeld voorsiening vir jaarlikse betaling van 
eienaarsaandeel)

Toestemming aan ŉ buitelander om ŉ skendingsgeding met • 
betrekking tot ŉ burger se IE aanhangig te maak, en enige toegestane 
skadevergoeding te behou

Onthou, die oortreding vind plaas wanneer ŉ kontrak gesluit word wat 
tot enigeen van voormelde kan aanleiding gee. Die ondertekening 
van die ooreenkoms, en nie die uitwyking van die bate/eiendom nie, is 
onregmatig. As sodanig behoort geskikte opskortende voorwaardes by 
kontrakte met ‘aangetaste bepalings’ ingesluit te word.

Dit is egter SARB-beleid om afstanddoening aan ŉ ‘verwante’ 
buitelandse regverkryger van die hand te wys (selfs teen markverwante 
vergoeding), en om te weier dat enige buitelandse regverkryger die IE 
teruglisensieer aan ŉ burger in ruil vir die betaling van eienaarsaandeel 
… en die tussenstelling van trusts is ongelukkig nie ŉ opsie nie.

Afdwinging

Moet ook nooit van afdwinging vergeet nie. Indien party X 
meer waarskynlik kontrakbreuk sal pleeg, dink aan watter howe 
regsbevoegdheid sal hê om die saak aan te hoor. Indien party X geen 
bates in Suid-Afrika het nie, is dit onwaarskynlik dat ŉ geding in ons 
howe aanhangig gemaak sal kan word. Moet daarom nie die Suid-
Afrikaanse reg as die ‘heersende reg’ bepaal nie. Systap dié probleem 
deur arbitrasiebepalings in te voeg.
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Anthony van Zantwijk is ŉ vennoot by Sibanda & Zantwijk Prokureurs waar 
hy as ŉ patentprokureur en ŉ belastingraadgewer praktiseer. Hy het siviele 
ingenieurswese aan die Universiteit van Witwatersrand bestudeer voordat 
hy LLB- en LLM-grade by dieselfde inrigting verwerf het. Hy het in 2002 as ŉ 
patentprokureur gekwalifiseer en daarna in die Departement van Spesiale 
Projekte by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (Groot Sakesentrum) gewerk 
waar hy intellektuele eiendomswaardasies, belastingkwessies ten opsigte 
van intellektuele eiendom en gestruktureerde finansiële transaksies hanteer 
het. Alhoewel hy na die privaat praktyk teruggekeer het, help hy nog 
steeds die SA Tesourie om die dinamika tussen IE, belasting en valutabeheer 
te reguleer. Anthony doseer ook ŉ IE-belastingmodule vir die Wits 
HDip(Belasting)-kursus en die IE-kommersialisering en waardasiemodules in 
die Wits LLM (Intellektuele Eiendom) kursus.

KontaKbesonderhede 
anthony@zaiplaw.co.za 

www.zaiplaw.co.za
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HOE OM  
’n SAKEPLAN  

OP TE STEL

Voordat jy jou sakeplan skryf, moet jy ŉ duidelike idee hê van 
wie jou teikenleser is en wat jy met die plan wil bereik. Vir die 
doeleindes van hierdie artikel bespreek ek die kwessie vanuit 
die hoek van ŉ nuwe maatskappy wat beleggers wil lok.

Struktuur van ŉ sakeplan

ŉ Sakeplan behoort ŉ duidelike, logiese struktuur te hê. Indien 
ŉ moontlike belegger ophou lees na die eerste bladsy, sal al 
jou moeite tevergeefs gewees het. Die volgende raamwerk is ŉ 
goeie vertrekpunt:

1. Bestuursopsomming

2. Bondige verduideliking van die uitvinding (produk of diens)

3. Markontleding
a. Sakemodelle
b. Marksegmente
c. Portefeuljeontleding
d. Marknavorsing

4. Strategie
a. Risiko’s
b. Bemarkingstrategie
c. Organisatoriese strategie
d. Finansiële strategie

5. Gevolgtrekking

3.
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1.  Bestuursopsomming

Die bestuursopsomming behoort die besondere kenmerke van die plan 
saaklik saam te vat. Diegene wat die opsomming lees, behoort te weet 
wat die uitkomste is. Dit behoort slegs nodig te wees om die hoofteks 
van die plan te lees indien verdere besonderhede verlang word.

2.  Uitvinding

Gee ŉ baie bondige beskrywing van wat jou beoogde produk of diens 
is. Moenie hier enige uitvoerige tegniese inligting insluit nie. Plaas eerder 
klem op die voordele wat die uitvinding aan moontlike gebruikers sal 
bied. Wat is vernuwend aan wat jy bied? Watter voordeel hou dit vir 
moontlike gebruikers in? Wat doen hulle tans sonder jou uitvinding? Wat 
skort met die produkte/dienste wat tans beskikbaar is? Hoekom sou 
jóú uitvinding hulle boei? Hoe sal jy te werk gaan om jou intellektuele 
eiendom (IE) te beskerm?

3.  Markontleding

ŉ Gesonde markontleding is ’n onontbeerlike element van ’n suksesvolle 
sakeplan. Volg die volgende stappe om die markontleding uit te voer: 

Stel eerstens ’n lys van sakemodelle op;• 

Doen daarna ’n marksegmentasie volgens hierdie modelle;• 

Doen laastens ’n portefeulje-ontleding.• 

3a  Sakemodelle

ŉ Sakemodel is in wese jou antwoord op die vraag: ‘Wie sal bereid wees 
om vir my uitvinding te betaal, en waarvoor het hulle dit nodig?’ Die 
belangrikste om in gedagte te hou, is om dit vanuit die gebruiker se 
hoek te benader.

3b  Marksegmente

As jy ’n getal sakemodelle het, identifiseer moontlike marksegmente. 
Ervaring het my geleer dat die volgende metode die minste inspanning 
en marknavorsing vereis, maar tog steeds doeltreffend is: 

Maak ŉ lys van ongeveer sewe kerngebruikersbehoeftes, met ander i. 
woorde kernsuksesfaktore (KSF’e), per sakemodel.

Maak ŉ lys van alle moontlike pare KSF’e (belangrikste en tweede ii. 
belangrikste) van die KSF’e.
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Deel nou die gebruikers by een van hierdie pare KSF’e in, en let iii. 
op gemeenskaplike kenmerke in elke groep. Elke sodanige groep 
verteenwoordig ŉ marksegment, met ander woorde ŉ groep 
gebruikers met dieselfde behoeftes. 

3c  Portefeuljeontleding

Bepaal dan die aanloklikheid van elke marksegment (hoog, gemiddeld 
of laag) sowel as jou mededingendheid in elke segment (sterk, 
gemiddeld, swak). Stippel die resultate uit op ŉ portefeuljediagram, en 
bepaal of daar minstens een hoogs aanloklike marksegment is waarin 
jy ook ŉ sterk mededinger is. Indien wel, voltooi die res van die sakeplan 
daarvoor; indien nie, ontleed nóg marksegmente en/of sakemodelle 
totdat jy op so ŉ segment afkom. Moenie eens daaraan dink om ŉ 
marksegment te betree wat nie hoogs aanloklik is of waarin jy nie ŉ 
sterk mededinger is nie.

Let wel: Dit is uiters gevaarlik om aanloklikheid en mededingendheid te 
skat. Resultate wat só verkry word, is sonder uitsondering verkeerd. Volg 
eerder die gestruktureerde benadering wat verduidelik word.

3d  Marknavorsing

Onthou om jou marksegmentasie en portefeuljeresultate met tersaaklike 
marknavorsing met  moontlike of werklike gebruikers te rugsteun. 
Volg die voorafgaande gestruktureerde benadering om  noukeurige 
ontledingsresultate te verseker.

4.  Strategie

Volgende moet aandag geskenk word aan die kwessies wat in jou 
strategiese plan aangeroer moet word:

4a  Risiko’s

Beleggers sal wil weet dat ernstige aandag geskenk is aan die 
gepaardgaande risiko’s. Maak seker dat vrae soos die volgende 
beantwoord word:Watter risiko’s voorsien jy? Hoe waarskynlik is dit? Wat 
sal gebeur indien die risiko’s ŉ werklikheid word? Hoe sal dit jou planne 
raak? Hoe beplan jy om hierdie risiko’s te hanteer? Hoe sal jy vasstel of 
hierdie risiko’s so gou moontlik suksesvol bestuur kan word?
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4b  Bemarkingstrategie

ŉ Bemarkingstrategie dek die sogenaamde vier P’s, naamlik prys, 
produk, promosie en plek (met ander woorde verspreiding). Dit is veral 
van belang om die prys in jou sakeplan vas te stel.  Moenie ŉ koste-
plus-benadering tot prysvasstelling gebruik nie. Bepaal jou uitvinding se 
waarde vir gebruikers, en grond die prys daarop. 

4c  Organisatoriese strategie

ŉ Beginnermaatskappy bestaan gewoonlik uit ŉ klein groepie mense. 
Stel jou span bekend, en noem elke spanlid se kwalifikasies, rol(le) en 
verantwoordelikhede. Verduidelik hoe geskik elke persoon vir die werk 
is, watter leemtes daar in die span is, en hoe jy van plan is om daardie 
leemtes te vul.

Indien daar enige ander organisatoriese kwessies is, byvoorbeeld die 
behoefte aan ŉ fabriek, verseker dat dit ingesluit word.  Bied ook inligting 
oor noodsaaklike vennootskappe.

4d  Finansiële strategie

ŉ Finansiële strategie bestaan uit die beleggingsbesluit, die finan sierings-
besluit en die dividende-besluit. 

Die beleggingsbesluit is gegrond op die geleentheid wat in die sakeplan 
beskryf word, plus die verwagte opbrengs op belegging. Dít is presies 
waar die meeste sakeplanne van nuwe ondernemings klaaglik misluk – 
hulle gee ŉ kontantvloei-vooruitskatting. Uit die aard van ŉ nuwe mark 
(en ŉ nuwe onderneming behoort slegs nuwe markte in ag te neem), 
is dit onmoontlik om toekomstige kontantvloei akkuraat te voorspel. 
Doen eerder ’n ontleding van die winsgewendheid van die opwaartse 
potensiaal, met ander woorde indien en wanneer die onderneming 
eendag suksesvol is. Dít gee ŉ belegger ŉ idee van die uiteindelike 
opbrengspotensiaal.

Motiveer dan die huidige behoefte aan belegging, en waarvoor die 
belegging aangewend sal word. Verduidelik deeglik watter verdere 
beleggings gemaak moet word ná hierdie een. Praat reguit. Beleggers 
is nie dom nie. Hulle sal dit in elk geval ontsyfer. Dit is daarom beter as 
hulle dit by jou hoor.  

Die finansieringsbesluit gaan oor hoe jy van plan is om te betaal vir die 
beleggings wat jy nodig het.
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Verduidelik die belegging wat jy tans nodig het, en wat jy in ruil daarvoor 
kan bied asook hoe jy van plan is om enige verdere vereiste beleggings 
te bekom.

Onthou, ’n mens maak nie oornag ŉ markdeurbraak en bou ŉ 
inkomstestroom op nie. Die slegte nuus is dat dit onmoontlik is om te 
voorspel presies hoe lank dit vir ŉ nuwe onderneming sal duur. Stel ŉ 
begroting op om te toon hoe jy onbepaald ná hierdie belegging 
volhoubaar sal word. 

Indien jy nié so ŉ plan het nie, begin oor totdat jy een het. Dit is die beste 
om die finansieringsgedeelte in ŉ begroting saam te vat.

Die dividende-besluit is ŉ plan van hoe die toekomstige vrye 
kontantvloei onder aandeelhouers versprei sal word. Indien hierdie 
beleggingsgeleentheid vroeë vrye kontantvloei beloof, moet jy dit in 
hierdie gedeelte beklemtoon en die dividende-filosofie verduidelik, 
byvoorbeeld of die maatskappy van plan is om dividende uit te betaal 
of dit eerder te belê.

5.  Gevolgtrekking

Voormelde is ŉ slegs ’n baie bondige oorsig van die struktuur van ŉ 
sakeplan. Raadpleeg asseblief my boek, Engineering Entrepreneurship 
– Steering Start-Ups to Steady State, en raadpleeg enige beleggers wat 
jy van plan is om te nader, omtrent hulle bepaalde vereistes.

oor die sKrywer

Prof Wynand Coetzer is ’n buitengewone professor in die Fakulteit Elektriese 
en Elektroniese Ingenieurswese aan die Universiteit Stellenbosch, asook ’n 
sakementor vir verskeie klein en mediumgrootte ondernemings. Hy was 
’n stigterslid van DataFusion in 1989 waar hy die tegniese direkteur en die 
skeppende dryfkrag agter die maatskappy was. In 1998 het hy sy aandele 
in DataFusion aan Spescom verkoop om sy eie belange na te volg. Hy is 
die skrywer van die boek Engineering Entrepreneuship – Steering Start -Ups 
to Steady State. 

KontaKbesonderhede

wcoetzer@adept.co.za
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MAAK JOU SAKE-IDEE 
LANSEERGEREED 

So, jy wil ook die groot geld laat instroom soos Branson, en die volgende 
Suid-Afrikaanse entrepreneur word om te gaan waar niemand nog ooit 
gegaan het nie? Reik gerus na die sterre, maar voordat jy met ŉ vaart 
wegtrek op niks meer as ŉ hersenskim nie, moet jy beplan. Indien nie, is 
dit dalk kort voor lank na die maan met jou sake-idee.

Bekyk jouself noulettend

Voordat jy selfs jou idee op skrif stel, moet jy ontslae raak van enige 
geraamtes wat dalk in jou finansiële kas skuil. Om skuld te maak om 
bates te koop wat kan groei, soos ŉ huis, word gewoonlik as ‘gesonde’ 
skuld beskou, veral in tye van hoë groei in die eiendomsektor. Ongelukkig 
trap ons almal in die slaggat om ons kredietkaarte te laat les opsê om 
vir ons ontwerpersklerekaste, buitemuurse bedrywighede en allerhande 
oulike apparate te betaal. As jy enige ‘ongesonde’ skuld het, is dit dalk 
raadsaam om dit nóú uit te sorteer. Anders loop jy gevaar om jouself 
in ŉ selfs groter finansiële verknorsing te dompel wanneer die moeilike 
tye kom. Stel dus ŉ skedule op om jou kredietkaart af te betaal (en hou 
daarby); vereffen jou Markhams/Pringle-rekening; en parkeer daardie 
Ducati-droom vir eers totdat jy bo uitgekom het.

Laat jou kontant vir jou werk

Noudat jy vry is van jou ongesonde verbruiksgewoontes, begin spaar 
ŉ bietjie swaar verdiende kontant. Effektetrusts, geldmark-deposito-

Sol Bezuidenhout
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rekeninge of vaste spaarrekeninge is ŉ paar betroubare en eenvoudige 
beleggingsopsies. Met dié maklike dog briljante stap kan jy ekstra kapitaal 
bymekaarmaak om jou in die eerste paar jaar van jou onderneming 
aan die gang te hou.

Daar is uiteenlopende menings oor die beste beleggingskeuse, maar 
geldmarkrekeninge het die byvoordeel van hoë rentekoerse, geredelike 
toegang tot jou kontant, en die vermoë om transaksies regstreeks uit 
jou rekening te doen (hoewel bankkoste hiervoor betreklik hoog kan 
wees; maak dus seker dat jy ál die fynskrif lees). Effektetrusts is nóg ŉ 
moontlikheid. Hier word jou geld saam met dié van ander beleggers 
gegooi, en dan deur professionele beleggingsbestuurders in verskeie 
bates (gewoonlik effekte) belê. ŉ Pluspunt is dat jy jou effekte te eniger 
tyd kan verkoop, en minimum beleggingsbedrae is klein. 

Buiten belegging, kan jy, indien jy ŉ huiseienaar is, ŉ tweede verband op 
jou huis neem of staatsuitleenskemas ondersoek. Wees egter gewaarsku: 
Álle lenings moet uiteindelik terugbetaal word. 

Kontantvloei, kontantvloei, kontantvloei

Goed, nou het jy die grondslag gelê. J y is ontslae van die meeste van jou 
ongesonde skuld. Jy het ŉ netjiese bedraggie in ŉ vyfjaarbeleggingsplan 
met ŉ hoë renteopbrengs. Nou is dit tyd vir aksie. 

Natuurlik kan jou uithaler-idee nie gou genoeg aan die gang kom nie, 
maar haal eers diep asem en bedink ŉ paar slim strategieë om te verseker 
dat jy jou kontantvloei goed onder beheer het. Hoe ontstellend dit ook 
al is, duik ŉ geraamde 90% van nuwe ondernemings feitlik onmiddellik 
neus eerste in die sand. Die sondebok is gewoonlik kontantvloei.

Om jou kontantvloei reg te ruk is geen maklike taak nie, maar die 
ekstra geswoeg aan die begin sal wél later beloon word. Kyk na jou 
oorhoofse koste en jou bestedingsgewoontes. Is daardie cappuccino 
by Vida e caffè op pad terug van die gim af regtig nodig? R16 elke 
dag kan ŉ gesonde kontantvloei vinnig laat swaartrek. Jy het ook nie 
spoggerige toerusting nodig nie … nog nie. In die eerste jare sal jy 
heelwat selfdissipline aan die dag moet lê. 

Nóg iets waarna jy sal moet kyk, is jou kontantsiklus. Ons wil almal 
die ‘gawe ou’ wees, maar dit moet nooit tot nadeel van jou 
onderneming wees nie. Kliënte moet besef dat alles ŉ prys het. Beding 
vroeëbetalingsvoorwaardes met kliënte, en moedig hulle aan (deur 
kortings, lojaliteitsprogramme, ensovoorts) om maandeliks daaraan te 
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voldoen. Bou aan die ander kant ook ŉ sterk verhouding met krediteure 
– dit sal jou help om gunstige betaalvoorwaardes te beding. As jy hierdie 
siklus doeltreffend bestuur, sal jy elke maand geld ontvang voordat jy dit 
iewers moet gaan uitkrap. Faktorering, wat as buitebalansfinansiering 
beskou word, is dalk ŉ moontlikheid indien jy ŉ sterk debiteureboek 
het, hoewel dié uitweg betreklik duur kan wees. Maak seker dat jy 
ALLES verstaan voordat jy enige oorhaastige besluite neem. Dit is egter 
makliker bekombaar as tradisionele bankfinansiering of finansiering met 
aandelekapitaal, en kan jou help om die rande te laat aanhou vloei.

Skuur skouers met die grotes

Nadat jy geswoeg het totdat jou onderneming aan die gang is en nie 
gevaar loop om in die nabye toekoms bankrot te gaan nie, is dit tyd vir 
die volgende stap: finansiering.

Heel verrassend is banke nié jou enigste uitweg nie. Jy kan ook 
staatsondersteuning en risikokapitaalfinansiering as alternatiewe 
maniere ondersoek om kapitaal vir jou onderneming te bekom. Die 
algemene reël voordat jy vir finansiering vra, is egter om ŉ professionele 
sakeplan op te stel en omvattende navorsing oor jou mark, mededingers 
en prysvasstelling te doen.

Sodra dít klaar is, kan jy deeglik begin nadink oor die geskikte finansierings-
moontlikhede vir jou soort onderneming. 

Risikokapitaal: Risikokapitaalfirmas bied hoofsaaklik kapitaal (én 
kundigheid) aan nuwe en vroeëstadium-maatskappye in ruil vir 
aandele. Dít beteken dat die geld wat in die onderneming belê 
word, nie terugbetaal hoef te word nie (in teenstelling met ŉ lening). 
Risikokapitaalfirmas het dikwels bepaalde mandate, en belê gewoonlik 
in maatskappye met ŉ bewese inkomstemodel, ŉ paar kliënte, sowel as 
beduidende groeipotensiaal. Firmas soos HPVA bied uitbreidingskapitaal 
(finansiering) sowel as strategiese steun aan die onderneming.  

Engelbeleggers: Hierdie belegger, wat as ŉ soort bewaker beskou kan 
word, is gewoonlik ŉ individu met ŉ hoë netto waarde wat sy/haar eie 
swaar verdiende privaat geld in ondernemings belê wat kapitaal nodig 
het vir groei, maar dalk nog nie bankwaardig is nie. Die Suid-Afrikaanse 
‘netwerk’ engelbeleggers is nog nie baie goed gevestig nie, maar dalk 
het jy ŉ oupagrootjie wat sy pond vleis verdien het en op soek is na ŉ 
stokperdjie.
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Staatsfinansiering: Die regering speel ŉ daadwerklike rol in die 
verskaffing van finansiering aan nuwe of vroeëstadium-ondernemings. 
Dit bied verskeie vorme van finansiering, soos toelaes, lenings, kortings, 
belastingsaansporings, medebeleggings of openbare risikokapitaal.

Hier is ŉ paar van die bekendste steunprogramme:

Die Innovasiefonds belê in jong ondernemings, en gee hulle ŉ • 
kontantinspuiting om aan die gang te kom: www.innovationfund.
ac.za

Die Industriëleontwikkelingskorporasie (IDC) het ŉ Wêreldbekersokker • 
2010-sakefonds ingestel wat op gebiede van groei toegespits is, soos 
telekommunikasie, media, binnelandse vervoer, FIFA-hoofkwartiere, 
inligtingstegnologie-oplossings, en die voorsiening van infrastruktuur: 
www.idc.co.za

Die Nasionale Bemagtigingsfonds (NEF) werk ekonomiese gelykheid • 
en transformasie in die hand, en bied finansiering uit ŉ reeks fondse: 
www.nefcorp.co.za

Die Steunprogram vir Industriële Innovasie (SPII) bevorder en • 
ondersteun tegnologiese ontwikkeling in Suid-Afrikaanse bedrywe: 
www.spii.co.za

Die regering se Umsobomvu-jeugfonds (UYF) werk ondernemerskap, • 
werkskepping, vaardigheidsontwikkeling en vaardigheidsoordrag 
onder jong Suid-Afrikaners in die hand: www.uyf.org.za

Banke: ŉ Besoek aan die bank is amper ŉ soort deurgangsrite vir 
entrepreneurs. Banklenings is dikwels die enigste uitweg vir nuwe 
maatskappye, maar behoort baie goed deurdink te word. Onthou, 
nóg ŉ lening kan bykomende risiko op jou onderneming laai, en jy 
sal waarskynlik persoonlike sekuriteit moet bied. Aan die ander kant 
is dit dikwels ‘goedkoper’ (vanuit ŉ kapitaalperspektief) om geld te 
leen vir die aankoop van goed soos vaste bates wat inkomste skep, 
aangesien jy dalk eerder jou swaar verdiende kontant wil gebruik om 
jou maatskappy vinniger te laat groei deur ŉ knap verkoopspersoon 
aan te stel. Skuld kán wonderlik wees, maar maak seker dat jy al die 
implikasies verstaan. 
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Wie is ek? Waarheen is ek op pad?

Die laaste stap voordat jy jou onderneming lanseer, is om te bepaal in 
watter stadium jou onderneming val:

Nuut: Baie jong maatskappye. Jy het dalk net ŉ idee, en kort finansiering 
om dit te ontwikkel; of jy het ŉ bestaande produk maar geen kliënte nie, 
en benodig finansiering om die produk aan die mark bekend te stel.

Vroeë stadium: Jy het ŉ paar bestaande kliënte, maar jou wins is bra 
karig, en jy het finansiering nodig om die maatskappy deur ontwikkeling, 
bemarking en groei ŉ trappie verder te voer.

Latere stadium: Jy doen reeds ŉ geruime tyd suksesvol sake, en het 
bestaande infrastruktuur, kliënte en produkte, maar benodig finansiering 
vir groei/uitbreiding.

Vasgegord? Dit is tyd om te lanseer!

Sterkte, en geniet die rit.

oor die sKrywer

Sol Bezuidenhout is Beleggingsbestuurder by Hasso Plattner Ventures 
Africa, ’n risikokapitaalmaatskappy wat van Suid-Afrika se belowendste 
inligtingskommunikasietegnologie-maatskappye met wêreldwye potensiaal 
ontdek én daarin belê. Hy het ’n MIng (Chemiese Ingenieurs wese) aan die 
Universiteit Stellenbosch verwerf en ’n Diploma in Uitvoerende Bestuur aan 
die US Nagraadse Bestuurskool. Sol het ervaring in die risikokapitaalbedryf 
opgedoen as ’n beleggingsontleder by Mark Shuttleworth se HBD Venture 
Capital waar hy ook HBD verteenwoordig het as direkteur op verskeie van 
die direksies van hul portefeuljemaatskappye.

KontaKbesonderhede

bezuidenhout@hp-ventures.co.za  

www.hp-ventures.co.za
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BEDINGING EN OPSTEL VAN 
AANDEELHOUERSOOREENKOMSTE

1.  Inleiding

Aandeelhouersooreenkomste reguleer die verhou-ding tussen aan-
deel houers in ŉ maatskappy, en is as sodanig waarskynlik een van 
die belangrikste kontraktuele dokumente wat aandeelhouers ooit 
sal aangaan. Hierdie kort artikel is daarop gemik om ŉ paar van die 
praktiese oorwegings uit te lig wat in die bedinging en opstel van 
aandeelhouersooreenkomste in ag geneem moet word.  

Aandeelhouersooreenkomste word gewoonlik holderstebolder af-
gejaag en eers baie jare later afgestof wanneer regspraktisyns dit 
bestudeer om die ware betekenis vir partye daarin te bepaal. Hoewel 
hierdie artikel nie ŉ omvattende bespreking van die onderwerp bied nie, 
kan die partye in die ooreenkoms wél bogenoemde gevaar verminder 
deur op die wenke hierin ag te slaan. Meestal dek die ooreenkomste 
nie naastenby die geskille wat ontstaan nie.

2.  Bedinging van ŉ aandeelhouersooreenkoms

2.1 Neem die regte houding in

Die suksesvolle bedinging van ŉ aandeelhouersooreenkoms verg 
eerstens ŉ duidelike begrip van die gewenste oogmerke, en die vereiste 
voorwaardes om daardie oogmerke te verwesenlik. Dít is veral ter sake 
wanneer ŉ maatskappy hoofsaaklik opgerig word om intellektuele 
eiendom (IE) kommersieel te ontgin.

Derick Swart
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Deur die heel beste en heel slegste moontlike scenario’s vooraf 
te formuleer, en ŉ duidelike begrip te hê van jou mandaat en 
bedingingstand, kan jy die onderhandelinge op kommersieel 
realistiese voorstelle laat konsentreer.

Hoewel dit nie altyd moontlik is nie, moet ŉ gesonde bedingingstand 
ook die moontlikheid insluit om te weier om met die voorgestelde 
transaksie voort te gaan indien daar nie aan verwagtinge voldoen 
kan word nie. Indien die onderneming egter ŉ aanvang neem terwyl 
onderhandelinge nog aan die gang is (wat dikwels gebeur),word die 
moontlikheid van so ŉ onttrekking sonder negatiewe gevolge, wat ŉ 
regsgeding kan insluit, natuurlik al hoe skraler.

2.2 Kry die regte mense om die tafel

Indien enigsins moontlik, behoort ŉ mens daarop aan te dring dat 
die partye in die onderhandelinge ŉ duidelike mandaat het om te 
onderhandel. Indien hulle nié oor so ŉ mandaat beskik nie, byvoorbeeld 
waar daaropvolgende direksiegoedkeuring eers nodig is, behoort dit 
baie duidelik by die aanvang van onderhandelinge gestel te word. 
Dit gebeur te dikwels dat onderhandelaars wat in ŉ hoek gedryf word 
geriefshalwe hulle ‘beperkte mandaat’ voorhou. 

Besluit vooraf of jy ŉ regspraktisyn wil betrek om met die onder-
handelingsproses te help. Dit verander dalk die dinamiek indien nuwe 
partye of persoonlikhede eers later in die proses ingebring word, en kan 
tot die herbedinging van kernpunte aanleiding gee, wat op sy beurt 
die bedingingsproses tot ŉ stilstand kan bring.

3.  Opstel van ŉ aandeelhouersooreenkoms

3.1 Begin met ŉ ‘wenslys’
Voordat julle begin om die aandeelhouersooreenkoms op te stel, 
behoort die partye ideaal gesien oor ŉ sogenaamde ‘wenslys’ (“deal 
sheet”) ooreen te kom. Dit is ŉ kort lys punte met die hoofkenmerke van 
die beoogde aandeelhouersooreenkoms.

Aangesien die aandeelhouersooreenkoms die voorwaardes sal insluit 
waaroor daar in die wenslys ooreengekom is, beperk dit die gevaar 
dat beduidende kwessies lateraan die onderhandelinge van stryk 
kan bring.
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3.2 Praat reguit

Stel die bepaalde doel van die maatskappy, en die direkteure se 
mandaat om daardie doel te bereik, baie duidelik.

Noem uitdruklik hoe voorafbestaande en nuwe IE-regte hanteer sal 
word. Moet ook nie vergeet om die partye se voorneme te verklaar oor 
wie nuwe regte sal verkry en wanneer sodanige regte sal ontstaan nie.  

Waar geregistreerde IE-regte ter sprake is, lê duidelik neer wie vir die 
handhawing daarvan verantwoordelik sal wees, en hoe die koste 
verbonde daaraan hanteer sal word.

3.3 Wees versigtig met ‘offerarbeid’
Dit is nie ongewoon vir aandeelhouers om ŉ maatskappy op te rig 
met die verstandhouding dat een van die partye sy aandele in die 
maatskappy met ‘offerarbeid’, dit wil sê die lewering van bepaalde 
dienste, sal betaal nie. Die partye is gewoonlik opgewonde om die 
onderneming aan die gang te kry, en laat dus na om die bestek, 
mylpale, tydraamwerke en prestasiemaatstawwe vir sodanige dienste 
noukeurig in die ooreenkoms te bepaal.

Offerarbeidsooreenkomste is veral gewild by programmatuur onder-
nemings, waar ŉ programmatuurvervaardiger of -ontwikkelaar by ŉ 
maatskappy betrokke raak op grond daarvan dat hy sy aandeelhouding 
sal verdien deur bepaalde programmatuur te ontwikkel.

In sulke situasies behoort leweringsresultate ewe noulettend benader te 
word as wanneer die programmatuurmaatskappy byvoorbeeld sonder 
bevoordeling as ŉ eksterne konsultant of kontrakteur hanteer word.

3.4 Finansiering

Partye gebruik dikwels standaard-aandeelhouersooreenkomste. Dít het 
meermale onbedoelde gevolge wat die finansiering van maatskappye 
betref. Die finansieringsbepalings behoort deeglik oordink te word, 
aangesien dit borgstellings en verpligtinge om finansiering na die 
goeddunke van die direkteure beskikbaar te stel, kan verberg, met 
gepaardgaande drakoniese aandeelverwateringsbepalings indien ŉ 
aandeelhouer nié daaraan kan voldoen nie. Die finansieringsbepalings 
behoort aan die hand van ŉ realistiese kontantvloeibegroting van die 
voorgestelde onderneming getoets te word.
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3.5 Uitklimplan

Bedink en kom ooreen oor ŉ uitklimplan (“exit plan”) indien die onder-
neming sou misluk.

Waar die ooreenkoms die eksklusiewe reg beoog om bepaalde IE 
kommersieel te ontgin, moet voldoende wîe en teenwîe voorsien word 
om te keer dat die IE onbepaald in ŉ wanfunksionele entiteit vasgekeer 
word.  

3.6 Kry dit geteken!

Dit gebeur gereeld dat die bedryfskwessies van ŉ nuwe onderneming 
voorrang geniet bo strukturele kwessies (papierwerk), met die gevolg 
dat die aandeelhouersooreenkoms nooit onderteken word nie. ŉ 
Ongetekende ooreenkoms bemoeilik die afdwinging van regte, en 
plaas ŉ swaarder bewyslas op ŉ party wat hom op die ooreenkoms 
moet verlaat om sy regte af te dwing.

4.  Wysigings aan Maatskappyewet

Lesers is heel moontlik bewus daarvan dat die President ŉ nuwe 
Maatskappyewet van 2008 aanvaar het. Hoewel die nuwe wet nog 
minstens 12 maande sal duur om in werking te tree, is dit belangrik om 
sommige van die implikasies daarvan in ag te neem. Hoewel dié artikel 
nie ŉ uitvoerige oorsig van die wet gee nie, lig dit ŉ paar kernpunte uit 
om te oordink. 

Waar ŉ maatskappy se goedgekeurde sakebestek voorheen beperk 
was tot dít wat in sy openbare akte van oprigting bepaal word, sal dit 
voortaan nie meer die geval wees nie.  

Aandeelhouers moet dus baie spesifiek wees oor die mandaat van 
direkteure en ander amptenare van die maatskappy. Aandeelhouers-
ooreenkomste het voorheen ŉ standaardklousule bevat wat eenvoudig 
bepaal het dat, in soverre die akte van oprigting en statute in stryd is met die 
aandeelhouersooreenkoms, laasgenoemde sal geld, en dat die partye 
sou doen wat nodig is om daaraan uitvoering te gee. Ingevolge die nuwe 
wet vervang die akte van oprigting die aandeelhouersooreenkoms, 
met ander woorde die aandeelhouersooreenkoms mag nie in stryd 
wees met die akte van oprigting nie.

Terloops: Bestaande beslote korporasies sal ingevolge die nuwe wet 
voortbestaan, hoewel dit nie moontlik sal wees om nuwe beslote 
korporasies op te rig nadat die nuwe wet in werking getree het nie.
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5.  Gevolgtrekking

Voormelde oorwegings bied hopelik ŉ paar nuttige wenke aan 
onderhandelaars en opstellers van aandeelhouersooreenkomste. 
Die kommentaar is geensins allesomvattend nie – aandeel houers oor-
een komste is immers ingewikkelde transaksies. Die voorwaardes van 
elke voorbereide ooreenkoms moet deeglik aan die hand van die 
bepaalde feite van enige voorgestelde maatskappystruktuur en -projek 
oorweeg word.  

oor die sKrywer

Derick Swart is Direkteur: Intellektuele-eiendoms- en Tegnologiereg by 
Cluver Markotter Geïnkorporeer. Hy het aan die Universiteit Stellenbosch 
studeer waar hy BA (Regte) en LLB-grade behaal het. Sy ervaring behels die 
doseer van Privaatreg by Universiteit Stellenbosch en hy is ook die skrywer 
van ’n hoofstuk oor aanlynbetaalstelsels in Suid-Afrika se eerste boek oor 
Internetreg.

KontaKbesonderhede

ds@cm.law.za   

www.cm.law.za



52

KORPORATIEWE  
BESTUUR EN NUWE 
ONDERNEMINGS

Jannie en Piet gesels een Vrydagaand oor ŉ paar biere. Jannie trek 
al by sy vyfde, en is nie van plan om gou op te hou nie. Hy het nie 
ŉ goeie dag gehad nie. Hy is besig om ŉ deel van sy onderneming 
aan ŉ belegger te verkoop. Al die gepaardgaande administrasie is vir 
hom ŉ kopseer, maar hy het die belegging nodig om sy droom vir die 
onderneming te verwesenlik.  

Sedert hy die onderneming begin het, was dit ŉ ‘eenmanvertoning’. 
Hy het dinge gedoen gekry, betalings gemaak, dokumente verwerk, 
en alles gedoen wat nodig was om sy onderneming te laat groei. 
Daar was geen formele prosedures nie; hy het net gesorg dat dinge 
gebeur voordat iemand hom bel om te kla dat dit nié gebeur het nie. 
Namate sy onderneming uitgebrei het en hy personeel aangestel het, 
het húlle die vervelige take oorgeneem waarteen hy so opsien, soos 
boekhouding en banksake, voorraadbestellings en invorderings. Hy het 
mense aangestel wat hy oënskynlik met dié banale take kon vertrou, en 
het hom op produkverkope en ontmoetings met kliënte toegespits.

Op dié bepaalde Vrydag, met die afhandeling van die belegger se 
omsigtigheidsondersoek, het hy met die ouditeure vergader. In hom 
het ŉ vlammetjie van optimisme begin brand, soos by ŉ Stormers-
ondersteuner by die aanvang van die Super 14-seisoen. Ongelukkig, 
net soos met sy gunstelingspan, is sy optimisme bitter vinnig gesmoor. In 
hulle omsigtigheidsondersoek het die ouditeure op verskeie verskaffers 

Brett Commaille
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afgekom wat maande lank nie betaal is nie. Die verskuldigde bedrae 
was enorm. Die boeke toon egter dat hulle betaal is. Toe hulle die 
rekenmeester vra om te verduidelik, het sy haar verskoon om toilet 
toe te gaan, en spoorloos verdwyn. J annie is besteel. Sy toegewydste 
werker het met die hulp van nóg ŉ toppresteerder stelselmatig ŉ fortuin 
gesteel. Die onderneming was tot oor sy ore in die skuld.  

Twee maande en veels te veel biere later, het twee van sy verskaffers ook 
bankrot gegaan weens die oninbare skuld van J annie se onderneming. 
Die ineenstorting van Jannie se ‘eenmanvertoning’ het, sonder dat hy 
dit besef het, uiteindelik 14 mense hulle werk gekos, terwyl baie ander 
óm hulle die domino-effek gevoel het.

Dít is egter nie ŉ storie oor bedrog nie. Die slegte ou kon net sowel ŉ reuse- 
elektriese groothandelaar gewees het wat sy deure langs J annie open, 
en J annie se deure gevolglik laat sluit. Dit kon J annie self gewees het 
wat te veel geld uit die onderneming onttrek het totdat dit ineengestort 
het. Hoe dit ook al sy: Die storie toon op ŉ heel elementêre manier twee 
belangrike dinge:

Eerstens, die belang van toepaslike korporatiewe bestuur, en al die • 
kontroles wat moet bestaan om sulke situasies te voorkom

Tweedens, die verreikende gevolge as jy versuim om daarop ag te • 
slaan of dit in werking te stel 

Baie entrepreneurs sal met hierdie mislukkings kennismaak – party selfs 
meer as een keer. Ons hoor nie van die kleintjies nie, want dit gebeur 
eenvoudig te gereeld, maar ons is almal bewus van die groter indoenas, 
soos Enron, Fidentia en die onlangse ponzee-skema met mnr Madoff, 
om net ŉ paar te noem.  

Ons hoor almal tot vervelens toe van korporatiewe bestuur, en beleef 
dit, of die gebrek daaraan, gereeld. ŉ Mens kry verskeie formele 
omskrywings wat akkuraat klink, maar nie juis baie konkreet voel of 
maklik is om toe te pas nie. Hier onder volg ŉ bespreking van dié wat vir 
my die meeste sin het:

Eerstens is daar die omskrywing van sir Adrian Cadbury, wat in baie van 
die korporatiewe-bestuursriglyne oor die wêreld heen aangehaal word. 
Hy reken dat korporatiewe bestuur in wese daarop gemik is om die 
belang van individue, korporasies en die samelewing so ver moontlik 
in pas te bring met mekaar – met ander woorde om te doen wat reg, 
behoorlik, eerlik en ordentlik is, en ŉ balans te vind tussen die doelwitte 
van individue en dié van die gemeenskap. Dit bied dus ŉ goeie 
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standaard aan die hand waarvan jy jou handelinge kan beoordeel. Dit 
erken dat die belanghebbendes in ŉ onderneming – diegene wat deur 
die onderneming se mislukking of sukses geraak word – ŉ veel groter groep as 
die eienaar of aandeelhouers insluit. 

Dit behels krediteure en verskaffers, debiteure en kliënte, personeel, beleggers, 
die regering, die gemeenskap en die omgewing. (In Jannie se geval het dit 
ook die plaaslike kroegeienaar ingesluit, wat J annie toegelaat het om sy 
verdriet met mening te verdrink – alles op skuld.)  

Om húlle onthalwe swoeg somber geklede mans en vroue in kunsmatig 
verligte vertrekke om die King-verslag oor Korporatiewe Bestuur te publiseer. Die 
jongste hersiening van die verslag is King III, en is tans beskikbaar vir openbare 
bespreking in konsepvorm. Die belangrikste is dat alle maatskappye – groot 
of klein, genoteer of nie – voortaan die King-vereistes sal moet nakom, en nie 
meer net diegene wat op die JSE genoteer is nie. Ek laat die verduideliking 
van King III oor aan die ouens wat swart gewade en grys pruike kantoor toe 
dra. Die verslag is opspraakwekkend. Ek volstaan dus met te sê dat niemand 
dit kan ignoreer nie.  

Ek het ook met die risikobestuurder vir ŉ genoteerde groep gesels wat sê 
goeie korporatiewe bestuur beteken vir hom om die drie korporatiewe 
sondes, naamlik traagheid, gierigheid en angs, soos die pes te vermy.

Traagheid laat val die vurige entrepreneur in soveel administrasie • 
vas, dat hy ál sy vonk vir die onderneming verloor, en dié gevolglik 
stagneer. 

Gierigheid is om nie die regte verdeling tussen persoonlike en • 
sakeaangeleenthede te handhaaf nie.

Angs is wanneer daar soveel kontrolelyste en prosedures is, dat • 
jy beangs raak om enigiets te doen. Ons het al almal individue 
teëgekom wat nie ŉ besluit wil neem nie, omdat hulle bang is dat 
hulle daarvoor aanspreeklik gehou sal word.  

Die uitdaging is om die balans te vind, en kom in wese neer op hoeveel 
risiko jy bereid is om te aanvaar. Dit is baie soos beskermende toerusting. 
As jy byvoorbeeld in krieket die kolwer soveel beskermende toerusting 
gee om te dra dat ŉ bal nooit naby hom sal kom nie, sal hy waarskynlik 
ook glad nie kan beweeg nie. In plaas daarvan beskerm jy eerder die 
sensitiewe plekke – daardie dele waar ŉ trefhou verlammend kan wees 
en rampspoedige gevolge kan hê. Jy doen dit egter só dat die kolwer 
steeds vryelik kan beweeg. Hy loop steeds gevaar om getref te word, 
maar die skade behoort minimaal te wees – veel minder as wanneer 
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hy met net sy uniform en kolf die veld sou aandurf. Só werk dit ook met 
jou onderneming: Verseker goeie kontroles op die sensitiewe plekke 
waar dit die nodigste is, maar maak seker dat jy nie die onderneming se 
vermoë om doeltreffend te werk aan bande lê nie. 

Nog lank voor mnr King se verslae die korporatiewe standaard geword 
het, het dr Anton Rupert die volgende riglyne vir suksesvolle sake 
opgestel:

Eerlikheid•	  – want dit hou die langste. 

Korrektheid•	  – want dit skep vertroue by vriend én opponent. 

Hoflikheid•	  – waardigheid sonder trots, en vriendelikheid sonder 
gedweënheid. 

Diens•	  – in elke opsig: aan jou kliënt, jou medemens, jou land. 

Onderlinge	steun	•	 – sodat jy ander by die suksesleer kan ophelp terwyl 
jy óók klim; as jy iemand anders aftrek, gaan jy immers ook val. 

Vertroue	•	 – die oortuiging dat alles goed sal uitwerk as almal hulle plig 
nakom. 

Indien jy hierdie beginsels in jou beginnermaatskappy kan toepas, 
en seker maak dat dit standhou, het jy klaar ŉ sterk voorsprong in jou 
korporatiewe bestuur. Nou het jy verskeie oorkoepelende waardes aan 
die hand waarvan jy jou raamwerk kan opstel. J ou etiek sal bepaal hoe 
nougeset jy dit toepas.  

Ons kan by hierdie raamwerk volstaan, maar ek wil graag kortliks enkele 
besonderhede aanroer wat ons in ons daaglikse omgang met nuwe 
ondernemings teëkom. Oor die algemeen is hierdie ondernemings 
nog nie volwaardige sake nie. Hulle is dikwels nog net ŉ produk en 
ŉ plan – die saak en die maatskappy moet nog opgebou word. Die 
entrepreneur konsentreer op sy/haar produk, en het meermale nog 
nie juis veel aandag gegee aan korporatiewe bestuur nie. Natuurlik 
is daar uitsonderings, soos die ervare sakeman wat met ŉ paar 
eendersdenkende individue saamspan, met ŉ lys direkteure en rolle 
wat gewoonlik langer is as die produkbeskrywing.

As ŉ risikowillige maatskappy, is dit ons doelwit om ŉ maatskappy te 
help om ŉ vlak van korporatiewe bestuur in te stel wat vir hóm werk. Dít 
doen ons om ŉ paar redes:

Beskerming van belegging – Ons moet seker wees dat die geld wat • 
ons belê, op die regte plekke aangewend word.
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Beskerming van mense – Werknemers en hoofde het ŉ raamwerk • 
nodig waarin hulle met vrymoedigheid kan besluite neem. 

Beskerming van volhoubaarheid – Die onderneming het beleid en • 
prosedures nodig om die maatskappy (én sy belanghebbendes) se 
bates en belang teen sowel huidige as toekomstige bedreigings te 
beskerm.

Natuurlik wil ons die onderneming ook aanloklik maak vir toekomstige • 
beleggers. Beleggers heg groot waarde aan ŉ goed gestruktureerde 
onderneming met duidelike verantwoordelikhede, wîe en teenwîe. 

Dit bring ons weer by risikobestuur. Dit is noodsaaklik om die verskillende 
risikogebiede te verstaan wat jou onderneming kan raak. Begin by die 
algemener risiko’s, soos veranderinge in die ekonomie, die politieke 
omgewing of wetgewing. Dink aan markrisiko’s en mededingende 
kragte en produkte, en hoe jy dit sal benader om ŉ lang lewensduur vir 
jou onderneming te verseker. Moet laastens ook nie interne risiko’s, soos 
bedrog en diefstal, uit die oog verloor nie. Sodra jy jou risiko’s duidelik 
bepaal het, moet jy beplan hoe jy dit gaan hanteer, hetsy proaktief 
of reaktief. Dit is geen maklike taak nie, maar kan ŉ ware openbaring 
wees wat jou onderneming van ondergang kan red.  

Soos voorheen genoem, wil jy allermins ŉ klein maatskappy onder 
onnodige administrasie toegooi. Maak daarom seker dat jy waarde uit 
die proses put. Kyk byvoorbeeld na ŉ direksie.  Selfs klein maatskappye 
het een nodig. In plaas daarvan om egter ou vriende as jou nie-
uitvoerende direkteure te kies, soek mense wat ervaring en kundigheid 
tot jou werksaamhede kan toevoeg en boonop ŉ netwerk kontakte met 
hulle saambring. Daar is baie mense wat vurig is oor entrepreneurskap, 
en met ŉ bietjie navorsing sal jy vele puik kandidate raakloop. Die 
direksie sal jou ook kan raad gee oor die verskeie beheergebiede.

Dit is dalk eers uitdagend om buitestanders by jou onderneming te 
betrek, veral as jy daaraan gewoond is om alleen baas te wees. Die 
doel is egter om ŉ mandaat van die direksie te kry wat jou genoeg 
vryheid bied, maar terselfdertyd verseker dat jy hulle op hoogte hou en 
hulle ondersteuning kan kry wanneer jy dit nodig het. As jy finansiers het, 
sal hulle ook gewoonlik in die direksie wil dien. Vra egter vooraf watter 
rol hulle van plan is om te speel. Maak seker dat dit nie is om net elke 
drie maande by die vergadering op te daag en na die rekeninge te 
kyk nie. Put uit hulle ervaring; gebruik hulle netwerk tot voordeel van 
jou onderneming. As jy dít regkry, kan dit ŉ beduidende hupstoot vir jou 
onderneming beteken.
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Die volgende stap is een van die moeilikste dinge om in ŉ klein 
onderneming reg te kry: interne kontroles en skeiding van pligte. Kry 
jy dit nié reg nie, is Jannie se uiteinde ongelukkig ook jou voorland. 
Moenie jou klein onderneming soos jou beursie bestuur nie: J y kan 
nie die kasregister na willekeur plunder wanneer jy kontant nodig het, 
sonder om daarvan boek te hou nie. Bestuur eerder jou onderneming as 
ŉ afsonderlike entiteit, met ŉ paar noodsaaklike standaardprosedures 
wat deur aangewese individue uitgevoer word. Skep kontroles vir 
sleutelaktiwiteite, soos bankrekonsiliasies, en hersien dit tot in die fynste 
besonderhede. Al is alles anders eksieperfeksie, maar jy misluk hierin, 
kan dit jou hele droom vernietig.  

So van kontant gepraat: Dit is ook belangrik om na kontantvloei en die 
goeie bestuur daarvan te kyk. ŉ Algemene fout in ŉ nuwe maatskappy 
is om te kyk hoe verkope die hoogte inskiet, en as jy jou weer kom kry, 
is jou kontant uitgeput omdat dit alles in voorraad en debiteure belê 
was. Dit is bekend as oorverhandeling, en klink na so ŉ simpel manier 
om bankrot te gaan, maar die gevolge is rampspoedig. Beplan jou 
kontantvereistes vir die maand én jaar wat voorlê; weet wat jy moet 
doen én ken jou perke om te verseker dat jou kontant nie opraak nie. 
Om sake te doen sonder ŉ kontantvloei-vooruitskatting, is soos om snags 
sonder ligte te bestuur. Groot voorwerpe sal in alle waarskynlikheid voor 
jou opdoem en jou in jou spore stuit. Die vooruitskattings, soos ligte, is 
meer as net ŉ goeie idee. Dit is noodsaaklik.

Noudat ons na ŉ paar grondliggende aspekte gekyk het, is ons terug 
by risikobestuur. Jy het ŉ fantastiese produk en jy weet daar is baie 
kliënte wat net daarvoor sit en wag. Watter faktore binne óf buite jou 
onderneming kan keer dat die produk by die kliënte uitkom, of kan dalk 
selfs net die proses onnodig vertraag? Goeie korporatiewe bestuur is 
ook om stelsels te hê wat risiko’s uitwys en om dit op ŉ manier te hanteer 
wat belanghebbendes gerusstel dat alles goed sal uitwerk.  

Net soos wat jy jou kinders goeie gewoontes leer terwyl hulle nog klein 
is, werk dit met jou klein onderneming. Kweek gewoontes in jou jong 
maatskappy wat jou waardes en etiek weerspieël. Dit sal standhou 
namate die maatskappy groei, en sal as stewige grondslag dien vir ŉ 
raamwerk van korporatiewe bestuur en vir ŉ gerekende, volhoubare 
onderneming.  
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oor die sKrywer

Brett Commaille is die hoof- uitvoerende beampte van InVenFin, ’n 
vroeëstadium-risikokapitaalfonds. Hy het sy BCom (Rekeningkunde) Hons 
aan die Universiteit van Pretoria behaal en daarna as ’n geoktrooieerde 
rekenmeester gekwalifiseer en by Deloitte en Touche gewerk en by 
PriceWaterhouseCoopers in die Midde-Ooste. Met sy terugkoms in Suid-
Afrika het hy vyf jaar by Standard Bank se Korporatiewe en Beleggingsbank-
afdeling gewerk voordat hy die geleentheid aangegryp het om by InVenFin 
aan te sluit. Hy werk tans by InVenFin se kantore in Stellenbosch en is altyd 
op die uitkyk vir die volgende groot uitvinding. 

KontaKbesonderhede

blc@invenfin.com  
www.invenfin.com
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NAVORSING EN 
ONTWIKKELING VAN 

TERAPEUTIESE EN MEDIESE 
TOESTELLE

Die navorsing en ontwikkeling (N&O) van enige mediese of farma-
seutiese produk is deesdae heelwat meer gesofistikeerd weens 
die ingewikkelde en ondenkbare spul reguleringskwessies wat die 
uiteindelike bekendstelling van die produk aan die mark bepaal. Die 
onlangse vlaag litigasie oor produktekortkominge, newe-effekte of 
negatiewe voorvalle het voorts die koste en ingewikkeldheid van 
kliniese proefnemings dermate verhoog dat dit nou bo die finansiële en 
tegniese vuurmaakplek van die klein entrepreneur is.

Dus, met inagneming van hierdie kompleksitiete, waar sal jy begin?

Dit is van die grootste belang dat jou vernuwende konsep aan 
ŉ aanvanklike konsepbeoordeling onderwerp word, wat behels 
ontwerpontleding, aanvanklike markontleding, beoordeling van 
intellektuele eiendom, vervaardigingskwessies en kosteontleding. Kliniese 
proefnemings en die bemarking van jou produk is ander belangrike 
aspekte wat oorweeg moet word sodra jou produk vervaardig is. 

Ontwerpontleding is ŉ ondersoek (dikwels deur rekenaarsimulasie) 
na die gedrag van jou produk. Hoe werk dit? Hoe sal dit na alle 
waarskynlikheid onder ekstreme omstandighede presteer? Wanneer is 
dit ondoeltreffend? Hierdie ontleding word voor die prototipering en 
die kliniese proefnemings gedoen.

 Aanvanklike markontleding word gedoen ten einde te bepaal of ŉ nuwe 
konsep lewensvatbaar is en om die markaanvaarbaarheid daarvan vas 
te stel. Die FDA (Food and Drug Authority) se reguleringsriglyne bepaal 

Pieter Fourie
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ook dat geen nuwe mediese produk die mark mag betree, tensy 
daar bewys gelewer kan word van die produk se aanvaarbaarheid vir 
verbruikers nie.

Intellektuele eiendom verwys na die patenteerbaarheid van jou 
konsep. Enige nuwe konsep word as patenteerbaar geag as dit as nuut 
en vernuwend beskou word. Hoewel dit nie noodsaaklik is nie, kan ŉ 
patentsoektog jou help om die nuutheid daarvan te bepaal, sowel as 
of daar enige voorgaande vlyt (“prior art”) bestaan wat die uiteindelike 
aanvaarding van die patent kan beïnvloed.

Vervaardigings- en reguleringskwessies. Dit is van die grootste belang dat 
oorweging geskenk word aan die regulasies betreffende die ontwikkeling 
van jou produk. Die produk moet aan internasionale standaarde van 
gehalte, veiligheid en prestasie voldoen. Bykomend daartoe bepaal die 
Internasionale Standaardeorganisasie (ISO)-standaarde die protokol vir 
die ontwikkeling van die aanvanklike prototipe, met bepaalde riglyne wat 
die bioversoenbaarheid van materiaal, biogevare soos isotoopstraling, 
en elektriese veiligheid betref. Laastens moet jou preproduksie-prototipe 
voldoen aan al die vereistes van die ISO, CE-merk en FDA-riglyne en 
die kliniese proefnemingspesifikasies nakom. Etikettering en ook die 
primêre, sekondêre en tersiêre verpakking moet voldoen aan vereistes 
soos steriliteit, en biogevare- en stralingstandaarde. Dit is noodsaaklik 
dat die produksiefasiliteit en -metodes aan dieselfde streng FDA, CE-
merk en ISO-riglyne voldoen.

’n Gesonde kosteontleding maak ’n belangrike deel van jou produkplan 
uit. Maak seker dat jy ’n begroting opstel waarin al die moontlike 
aanvangskoste uiteengesit word, asook die geprojekteerde toekomstige 
inkomste uit die produk. 

Kliniese proefnemings.

Alle mediese produkte moet klinies beoordeel word. Fase 1- kliniese 
proefnemings word uitgevoer om ‘bewys van die konsep’ te lewer, 
terwyl fase 2 die doelmatigheid van die mediese toestel bepaal. 
Fase 3 konsentreer meer op enige moontlike negatiewe uitwerking 
en langtermynvoordele. ŉ Institusionele etiekraad moet alle kliniese 
proefnemings goedkeur.
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oor die sKrywer

Prof. Pieter Fourie is ’n buitengewone medeprofessor in Anestesiologie en 
Kritieke Sorg by die Fakulteit Gesondheidswetenskappe van die Universiteit 
Stellenbosch. Nadat hy ’n B.Ing. (Elektriese ingenieurswese)-graad behaal 
het en gewerk het aan rekenaarondersteunde ontwerp van Gunn-ossilators, 
het Pieter ’n graad in medisyne behaal gevolg deur ’n PhD in Mediese 
Fisiologie. Hy is daarna opgelei as ’n spesialis in kindergeneeskunde en is 
as medeprofessor in Mediese Fisiologie aangestel.  Hy het waargeneem 
as Direkteur by die Buro vir Bioingenieurswese (Universiteit Stellenbosch) en 
Direkteur vir Harwill Medical en Mushroom Biomedical Systems.

KontaKbesonderhede

prfourie@gmail.com

www.innovation4life.co.za
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DIE KOESTERING VAN 
VENNOOTVERHOUDINGE  

’n Paar wenke van die 
Industriëleontwikkelings-

korporasie (IDC) se 
Eenheid Risikokapitaal

Die mees elementêre grondslag van die wisselwerking tussen ŉ 
belegger en ŉ entrepreneur is hulle onderlinge verhouding. Die feit 
dat ŉ belegger in ŉ maatskappy belê het, impliseer dat hoewel 
die produk, mark en ander aspekte van die sakevoorstel dalk 
aanloklik is, vertroue tussen die twee partye ten grondslag aan die 
verhouding lê. Hierdie onderlinge vertroue beloof ŉ vrugbare en 
lang verbintenis tussen die partye. Enigiets wat hierdie vertroue 
sou skok, sal onberekenbare skade aanrig.

Die IDC se Strategiese Sake-eenheid Risikokapitaal (VC SBU) is sowat 
twee jaar gelede ingestel om tegnologie-gerigte ondernemings 
in die vroeë aanvangsfase van kapitaal te voorsien. Die VC SBU 
belê tussen R1 miljoen en R30 miljoen in aandelekapitaal in ruil 
vir 26–49% aandeelhouding in die maatskappy. Die IDC se 70 
jaar ervaring sedert dit tot stand gekom het, sowel as die meer 
onlangse ervarings van die VC SBU, toon dat die belangrikste 
faktor in vennootskappe met entrepreneurs onderlinge vertroue, 
openlikheid en respek is, sowel as die persoonlike verhouding wat 
die IDC se rekeningbestuurder ná die tyd met die kliënt handhaaf. 
Die rekeningbestuurder woon maandelikse bestuursvergaderings 
by, en speel die rol van ŉ adviseur en klankbord, met bydraes 
op hoofsaaklik finansiële gebied, terwyl die hoof- uitvoerende 
beampte (HUB) van die maatskappy met die kennis van die 
onderneming en sy bepaalde mark die maatskappy aktief bestuur. 
Vir objektiwiteit en goeie bestuurspraktyk dien ŉ IDC-aangewese 
direkteur in die maatskappy se direksie, en tree onafhanklik van 
die VC SBU op.

Harshik Gopal
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Transaksiestrukturering voor belegging is waarskynlik die belangrikste 
instrument om nabeleggingsgedrag te bepaal. Dit dien as ŉ dissiplinerings- 
sowel as ŉ aansporingsinstrument. Risikokapitaliste kan soms ŉ ‘betrokke’ 
beleggingstyl met betrekking tot die beleggingontvanger openbaar, 
wat as opdringerig/teenproduktief beskou kan word; betrokkenheid kan 
duur wees wat beleggerbestuurshulpbronne betref, sowel as in stryd met 
die belegger se beleid. ŉ Algeheel ‘onbetrokke’ bestuurstyl kan egter 
ook die maatskappy benadeel. Die beleggingsbesluit sal in ag neem of 
die maatskappy ‘gereed’ is vir belegging, wat nie noodwendig beteken 
dat alle bedryfsake in orde is nie, maar eerder dat die maatskappy met 
ŉ bietjie hulp kan vorder. Die styl waarmee beleggings bestuur word, 
moet daarom van geval tot geval bepaal word, en moet faktore soos 
die volgende oorweeg:

Tersaaklike ervaring en geskiedenis van die entrepreneur• 

Samestelling en profiel van die bestuurspan. Is alle kernposte gevul?• 

Die sakeontwikkelingstadium van die maatskappy• 

Die maatskappy se finansiëlekontrolestelsels• 

Produkgereedheid en inwerkingstellingsprosesse vir bemarking-• 
strategie

Landskap van die bedryf en mark waarop die produk gerig is• 

Die belegger se sakenetwerk, bedryfskennis en bedryfsinvloed• 

Die maatskappy se bedingingsmag• 

Die sakeomgewing ontwikkel voortdurend, en verander dus ook heeltyd 
die uitdagings waarvoor maatskappye te staan kom. Kommunikasie 
en inligtingsvloei van die maatskappy se HUB hou die belegger op 
hoogte van hierdie ontwikkelings in die makro-omgewing sowel as 
die stappe wat die maatskappy sal doen om by hierdie veranderinge 
aan te pas. Die HUB moet ook voorsien hoe hierdie bewegings op die 
maatskappy se strategie en finansiële hulpbronne sal inwerk, en moet 
beleggers op toekomstige uitdagings attent maak. Inligtingsvloei na 
beleggers behoort ŉ balans te vind tussen formele inligtingsoordrag 
(tydige bestuursrekeninge, ander verslae waaroor daar ooreengekom 
is, bestuursvergaderings, ensovoorts) en informele gesprekke tussen die 
rekeningbestuurder en die maatskappybestuur.

Gewoonlik laat flikker die laat ontvangs van die maatskappy se 
bestuursrekeninge en verslae, sowel as die skending van die direksie 
se handves, waarskuwingsligte by beleggers. Om die beste kans op 
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samewerking van beleggers te hê, moet maatskappye by die eerste 
tekens van ŉ krisis met beleggers kommunikeer, en nie eers wanneer 
die maatskappy reeds op ŉ ramp afstuur nie. Die belegger behoort as ŉ 
vennoot met ŉ persoonlike belang by die maatskappy se sukses beskou 
te word. 

Die belegger sal nie net deur die hulpbronne tot sy beskikking objektiewe 
leiding en bystand kan verleen nie, maar kan ook vir verdere finansiering 
of herstrukturering voorberei indien die omstandighede dit regverdig.  

ŉ Gesonde verhouding tussen beleggers en beleggingontvangers is die 
hoeksteen van goeie sake. Dié verhouding strek ook veel verder as die 
aanvangsfase: Vertroudheid met die entrepreneur se styl, vaardighede 
en bevoegdheid lê immers die grondslag vir moontlike toekomstige 
samewerking. Buiten die finansiële voordele wat uit ŉ vennootskap spruit, 
kan die verhouding wat só opgebou word van veel groter waarde blyk 
te wees.

oor die sKrywer

Harshik Gopal is ’n senior  rekeningbestuurder by die Industriëleontwik-
kelingskorporasie (IDC) se  Risikokapitaal-strategiesesake-eenheid. Hy 
het ’n BSc (Hons) in Chemiese Ingenieurswese aan die Universiteit van 
die Witwatersrand behaal en ’n MBA aan die Universiteit Nyenrode in 
Nederland. Hy het in Suid-Afrika en internasionaal as ’n prosesingenieur 
gewerk en uitgebreide ervaring by die IDC opgedoen. Hy is tans direkteur 
van Amathole Berries (Edms.) Bpk. en Ellipsoid Technologies. 

KontaKbesonderhede  
harshikg@idc.co.za  

Web: www.idc.co.za
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KLIM UIT

Wanneer?  
Hoe?  

Hoeveel?

Vir entrepreneurs is dit dikwels een van die moeilikste en spannendste 
stadiums in die lewensduur van hulle maatskappy om uit te klim uit iets 
wat hulle self ontwikkel het. Dit kan egter ook een van die lonendste 
fases uit sowel ŉ finansiële as ŉ selfverwesenlikingshoek wees.

Die eerste kwessie waarmee baie entrepreneurs sukkel, is die regte 
tyd om uit te klim. Om die regte tyd te bepaal, moet ŉ aantal faktore 
ontleed word:

Vermoë: Daar breek dikwels ŉ tyd aan wanneer die oorspronklike 
bestuurspan nie meer die toekomstige geleenthede van ŉ onderneming 
kan vermeerder nie. Die persoon wat ŉ maatskappy behendig op 
die been bring, ŉ produk meesterlik ontwikkel, en die aanvanklike 
gebruik daarvan uitmuntend bemark, is baie selde ook die persoon 
wat die maatskappy kan bestuur namate dit groei en ontwikkel. Party 
entrepreneurs klou te lank vas, tot nadeel van die maatskappy wat 
dan voortydig ondergaan, eerder as om uit te klim en die leisels aan 
iemand anders te oorhandig om die maatskappy tot die volgende vlak 
te voer.

Persoonlike begeerte: Entrepreneurs is van nature voortdurend 
besig om nuwe idees te skep. Hulle energie ken geen einde in die 
formuleringstadiums van ŉ produk en/of maatskappy nie, maar hulle 
het selde die begeerte om by die maatskappy te bly en die uitvinding 
tot sy maksimum potensiaal deur te sien. Hulle bestee veel eerder 
hulle energie aan hulle volgende uitvinding. Wanneer jy voel dat jou 

Martin Wright
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geesdrif vir jou maatskappy begin taan, of jy nie kan ophou dink aan 
die volgende nuwe uitvinding nie, is dit tyd om uit te klim en daardie 
kapitaal te gebruik om jou volgende droom na te streef. 

Dit is egter ongelukkig ook baiekeer die geval dat die oorspronklike 
entrepreneur te vroeg uitklim, of heeltemal uitklim as ŉ gedeeltelike 
uitklimstrategie moontlik was, net om te sien hoe hulle maatskappy 
ongelooflike hoogtes bereik en groot winste maak waarin hulle dan nie 
meer deel nie.

Geleentheid: Die werklikheid is dat mense veel eerder om opportunistiese 
as beplande redes uitklim. Eenvoudig gestel: Die beste tyd om uit te 
klim is gewoonlik wanneer jy die geleentheid het om te kry wat jy dink 
die maatskappy werd is. Dít gebeur selde op die perfekte tyd. Wanneer 
die geleentheid hom dus voordoen om teen ŉ billike prys uit te klim, 
behoort jy dit altyd ernstig te oorweeg.

Hoe om uit ŉ maatskappy te klim wat jy met welslae op die been gebring 
het, is makliker as wat jy dalk dink. Baie entrepreneurs droom daarvan om 
ŉ maatskappy te skep wat openbaar op die effektebeurs sal verhandel 
– ŉ proses wat as die ‘eerste openbare aanbod’ (IPO) bekend is. Die 
aantal maatskappye wat jaarliks in Suid-Afrika deur die IPO-proses gaan, 
is egter minimaal, en die meeste daarvan is enorme maatskappye wat 
van bestaande openbare maatskappye wegbreek (soos die onlangse 
bekendstelling van Vodacom) of die skep van ŉ openbare maatskappy 
wat uit die privatisering van ŉ staatsentiteit spruit, soos met Telkom. Indien 
jy gelukkig genoeg is om ŉ IPO as ŉ uitklimgeleentheid te oorweeg, 
moes jy die maatskappy tot ŉ beduidende inkomstegrootte (gewoonlik 
meer as R100 miljoen per jaar) opgebou het, en moet die maatskappy 
ŉ konsekwente groeigeskiedenis met aansienlike vooruitsigte hê. Jy 
moet ook in gedagte hou dat die entrepreneur in ŉ IPO selde persoonlik 
aandele verkoop, en dat jy dikwels eers jare later die geleentheid kry 
om jou aandele te verkoop.

By verre die algemeenste uitklimvorm is deur middel van ŉ verkoop 
aan bedryfsgenote. Dít verwys na wanneer ŉ bestaande, gewoonlik 
groter maatskappy jou maatskappy koop; of wanneer een of ander 
entiteit, soos ŉ privaat aandelekapitaalbelegger of bestuurspanlid, 
die meeste van of al die bestaande aandeelhouers uitkoop. Die 
party wat jou maatskappy koop, is dalk ŉ openbare maatskappy, in 
welke geval jy hetsy ŉ kontant-, aandelekapitaal- of gekombineerde 
aanbod vir jou aandele kan kry. In so ŉ situasie word jy gewoonlik van 
jou oorkoepelende bestuursverantwoordelikheid onthef, maar moet 
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jy dikwels vir ses maande of langer by die maatskappy bly ten einde 
jou verantwoordelikhede aan die nuwe eienaars oor te dra. Dit gebeur 
baie min dat jy ŉ kontantgeleentheid sonder hierdie tipe voorwaarde 
ontvang, tensy die waarde van die maatskappy amper 100% op 
sy intellektuele eiendom (IE) berus, met weinig of geen waarde in sy 
bedrywighede nie. ŉ Voorbeeld hiervan is waar jy iets uitgevind het wat 
ŉ ander maatskappy maklik kan lisensieer of vervaardig.

Hoeveel jou maatskappy werd is, of soos dit in die handel bekend is, 
jou waardasie, is gewoonlik waar mense ŉ hele wetenskap verwag, 
net om uit te vind dat die waardasie eintlik heel subjektief is. J a, daar 
ís modelle met behulp waarvan die huidige waarde van toekomstige 
verdienste bereken kan word (die verdiskonteerde-kontantstroom-
model), maar die syfers wat jy daarmee kry, is net so goed as die syfers 
wat jy invoer. Dit is maklik om ŉ sigbladvooruitskatting op te stel wat 
toon dat jou maatskappy oor vyf jaar groter as Microsoft gaan wees; 
moet egter nie verwag dat enigeen hulle waardasie op sulke ramings 
sal grond nie. Dit is werklik ŉ gebied waar dit die beste is om bevoegde 
adviseurs se hulp in te roep. Hulle sal ŉ aantal waardasiemodelle 
ontwikkel en op die gemiddelde waardasie van dié modelle werk. Hulle 
sal ook die onderliggende vooruitskattings met werklike marknavorsing 
onder moontlike kopers rugsteun. Laastens sal hulle namens jou 
die beste transaksie beding, sowel finansieel as op grond van jou 
persoonlike omstandighede, byvoorbeeld hoe lank jy bereid is om by 
die kopermaatskappy te bly, of jy kan reis of hervestig, aanvaarbare 
betaalvoorwaardes, prestasiemaatstawwe, ensovoorts.  

oor die sKrywer

Martin Wright is ŉ vennoot by Cape Venture Partners (CVP), ŉ maatskappy 
wat advies en bestuursdienste lewer aan tegnologiemaatskappye, 
entrepreneurs en ondernemings in ’n beginstadium. Voordat hy by 
CVP aangesluit het, was Martin HUB by Emerald Solutions, ŉ groot IT-
dienstemaatskappy in die VSA wat spesialiseer in die ontwikkeling van 
grootskaalse internettoepassings vir Fortune 500 maatskappye soos Nike, 
intel, AT&T en andere.

KontaKbesonderhede

martin@cvp.co.za
Webtuiste: www.cvp.co.za
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