SBM OFFSHORE N.V.
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
14 April 2010
RESOLUTIONS

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

58,481,088

Total Share Capital as of 14 April 2010
Totaal geplaatst Aandelen Kapitaal per 14 april 2010:

164,474,980

Percentage:
Procent:

35.5%

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

4.1
4.2
5.2
6.1
6.2
7.

Agenda item
Adoption of the 2009 Annual Accounts
Vaststelling van de 2009 Jaarrekening
Dividend proposal
Voorstel tot uitkering van dividend
Remunaration of the Supervisory Board
Remuneratie van de Raad van Commissarissen
Discharge of the Managing Directors for their management during the 2009
Decharge van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid
Discharge of the Supervisory Directors for their supervision during the 2009
Decharge van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht
Appointment of KPMG Accountants N.V. as external auditor
Benoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant
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In favour

Against

Abstain

58,452,452

10

24,748

58,474,353

3,288

0

58,455,813

13,593

140

58,160,909

81,101

233,187

58,161,665

81,340

233,195

57,830,849

634,772

9,576

8.1

8.2

9.

10.2

Proposal to designate the Management Board as the corporate body authorised –
subject to the approval of the Supervisory Board – to issue ordinary shares and to
grant rights to subscribe for ordinary shares as provided for in article 4 of the
Company’s Articles of Association for a period of 18 months
Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan om-onder
goedkeuring van de Raad van Commissarissen- te besluiten tot uitgifte van gewone
aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen als
bedoeld in artikel 4 van de statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18
maanden
Proposal to designate the Management Board as the corporate body authorisedsubject to the approval of the Supervisory Board – to restrict or to exclude pre
emption rights as provided for in article 6 of the Company’s Articles of Association for
a period of 18 months
Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is
om- onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen- te besluiten tot
uitsluiting of beperking van het recht van voorkeur als bedoeld in artikel 6 van de
statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden
Authorisation to buy back own ordinary shares;
Authorisation of the Management Board – subject to the approval of the
Supervisory Board- to buy back the Company’s own ordinary shares as specified
in article 7 of the Company’s Articles of Association for a period of 18 months
Voostel tot machtiging van de Raad van Bestuur- onder geodkeuring van de Raad
van Commissarissen- tot inkoop door de Vennootschap van eigen gewone
aandelen als bedoeld in artikel 7 van de statuten van de Vennootschap, voor de
duur van 18 maanden
The appointment of Mr. F.J.G.M. Cremers as a member of the Supervisory Board
Benoeming van de heer F.J.G.M. Cremers als Commissaris van de Vennootschap
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56,092,289

2,383,909

0

49,782,139

8,693,910

140

58,216,648

259,202

8

58,196,780

273,005

5,900

