
 

Redder
kan
geld
terugkry
Die kans is groot dat die
Reserwe-bank die R7 miljard
van belas-tingbetalers se geld
wat hy gebruik om African
Bank te help red, sal terugkry,
meen kenners.
Hy betaal R7 miljard vir die
gedeelte van African Bank se
skuld-boek met klientelenings
wat 'n probleem is om in te
vorder. Die waarde van die
boek, na afskry-wings, is R17
miljard.
Russell Lamberti, hoofstrateeg
van die ekonomiese ontleder
ETM Analytics, se die bates is
teen 'n groot afslag gekry.
"Hulle sal waarskynlik die R7
miljard kan insamel, maar of hy
'n wins gaan maak, is nie so
seker nie."
As dit moontlik was om 'n wins
op die skuldboek te maak, hoe-
kom het iemand in die private
sektor dit nie gekoop nie? vra
hy.
Kokkie Kooyman, 'n fondsbe-
stuurder van Sanlam
Investment Management
Global, meen die Re-serwebank
sal waarskynlik die grootste
deel terugkry.
Piet Mouton, uitvoerende hoof
van PSG, wat 'n groot belang in
Capitec het, glo nie
belastingbeta-lers sal enigiets
verloor nie en dat daar selfs 'n
effense wins gemaak kan word.
"Hoekom moet belastingbeta-
lers opdok?" vra dr. Adrian
Savil-le, beleggingshoof van
Cannon Batebestuur." 'n Mens
hoop hulle het die prys so
bepaal dat dit net 'n tydelike
lening van belasting-betalers is
en dat dit oor tyd terug-betaal
sal kan word."
En, nee, die Reserwebank sal
nie self die skuld invorder nie.
Daar is 'n paar opsies. Een is
dat African Bank self met die
invor-dering van die skuld
voortgaan. Die ander is om 'n
ander invorde-ringsagent aan te
stel.
Nog 'n opsie is om die boek te
verkoop aan die
markdeelnemers wat sulke
skuldboeke koop en die skuld
invorder om geld daaruit te
maak.
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