SBM OFFSHORE N.V.
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
14 MAY 2009
RESOLUTIONS ADOPTED

Ordinary Shares present of represented:
Gewone Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd:

35,

Total Share Capital as of 14 May 2009:
Totaal geplaatst Aandelen Kapitaal per 14 Mei 2009:

145,637,210

Percentage:
Procent:

24,36%

The following resolutions are adopted:
De volgende besluiten zijn genomen:

2.c.
3.b.
5.

5.a.

5.b.
6.
6.a.

Agenda item
Adoption of the 2008 Annual Accounts
Vaststelling van de 2008 Jaarrekening
Adoption of a dividend based on the 2008 profit
Vaststelling van het dividend op basis van het in 20008 behaalde winst
Discharge of:
Décharge van:
The Managing Directors for their management during the 2008 financial year
De leden van de Raad van bestuur over het door hen verrichte manament
verplichtingen gedurende het financiële jaar 2008
The Supervisory Directors for their supervision during the 2008 financial year
Aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht
gedurende het financiële jaar 2008
Composition of the Supervisory Board
Samenstelling van de Raad van Commissarissen
Reappointment of Mr. ing. R. van Gelder as a Supervisory Director
Herbenoeming van de heer ing. R. van Gelder tot commissaris
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In favour

Against

Abstain

32,413,448

1,027

3,059,186

34,426,164

54,514

993,156

33,934,044

2,404

1,535,699

33,941,427

3,463

1,527,407

34,013,293

241,605

1,217,289

7.

7.a.

7.b.

7.c.

7.d.

8.
9.
10.
10.a.

10.b.

Agenda item
Amendment of the Articles of Association of the Company
Wijziging van de statuten van de Onderneming
It is proposed to increase the powers of the Supervisory Board by adding items o
and p to clause 16.6 as well as amendment of clause 16.8 of the Articles of
Association
Het voorstel wordt gedaan om de bevoegdheden van de Raad van
Commissarissen uit te breiden, zoals aangegeven in punt o en p in artikel 16.6 en
de voorgestelde wijziging van artikel 16.8 in de statuten
It is proposed to amend the Articles of Association to comply with the amendments
in Dutch law amongst other due to the implementation of means of electronic
communication, the Amended Corporate Governance Code and the EU
Transparency Directive as further described and explained in the triptych under
clauses 18.1, 22.4, 22.5, 26.10, 28.2, 28.3, 31.5, 32.2, 34.1, 34.7 and 36.7
Het voorstel wordt gedaan om de statuten te wijzigen om te voldoen aan de
doorgevoerde wijzigingen in de Nederlandse wetgeving door de invoering van de
mogelijkheid van electronische communicatie-middelen, de gewijzigde Corporate
Governance Code en de EU Transparantie Richtlijn, een en ander zoals
voorgesteld en uitgelegd in het hierboven genoemde drieluik in de artikelen 18.1,
22.4, 22.5, 26.10, 28.2, 28.3, 31.5, 32.2, 34.1, 34.7 en 36.7
It is proposed to amend the Articles of Association in order to delete clause 29.5 of
the Articles of Association
Het voorstel wordt gedaan om de statuten te wijzigen door artikel 29.5 van de
statuten te schrappen
It is proposed to further amend the Articles of Association as described in the
triptych. These further amendments include among others technical amendments
and are explained in the triptych among others under clauses: 2, 4.7, 6.4, 17.2,
30.2, 36.1 and 37.3-37.6.
Het voorstel wordt gedaan om de statuten te wijzigen buiten de hierboven
genoemde categorieën zoals vermeld in het drieluik. Deze voorgestelde
wijzigingen zijn onder meer technische wijzigingen zoals omschreven in het
drieluik in onder meer de artikelen 2, 4.7, 6.4, 17.2, 30.2, 36.1 en 37.3-37.6
Reappointment of KPMG Accountants N.V. as auditor of the Company
Herbenoeming van KPMG Accoun-tants N.V. als accountant van de Onderneming
Authorisation to repurchase shares
Machtiging voor de inkoop van gewone aandelen
Delegation of the authority to:
Verlenen van de machtiging tot:
Issue ordinary shares
Uitgifte van gewone aandelen
Restrict or exclude the pre-emptive rights upon the issue of new ordinary shares
and/or granting of rights to subscribe for new ordinary shares
Beperking of uitsluiting van het recht op voorkeur bij de uitgifte van gewone
aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen
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In favour

Against

Abstain

35,471,450

575

200

35,421,724

0

501

35,421,376

1,325

1,161

35,421,078

1,686

1,170

34,408,177

47,504

1,018,242

34,237,995

236,824

991,141

32,186,946

2,287,873

991,145

30,376,011

4,098,583

991,143

11

12

Agenda item
Proposed adjustment to the SBM Offshore Senior Management Long-Term
Incentive Plan
Voorgestelde aanpassing van het SBM Offshore Senior Management Lange
Termijn Incentive Plan
Distribution of information to shareholders by way of electronic means of
communication
Gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor het verstrekken van
informatie aan de aandeelhouders
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In favour

Against

Abstain

32,314,463

2,154,439

996,752

35,459,800

6,111

0

