Vrije vertaling
AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te
houden op donderdag 5 mei 2011, aanvang 14.30 uur, in het Hilton Hotel, Weena 10, 3012 CM
Rotterdam

1.

Opening

2.

Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2010 (informatie)

3.

Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2010
(informatie)

4.

Jaarrekening 2010:
4.1
Vaststelling van de jaarrekening (besluit)
4.2
Voorstel tot uitkering van dividend hetzij in contanten of in gewone aandelen in het
kapitaal van de Vennootschap naar keuze van de aandeelhouder (besluit – zie toelichting)

5.

Decharge:
5.1
Decharge van de Bestuurders voor het in 2010 gevoerde bestuur (besluit – zie toelichting)
5.2
Decharge van de Commissarissen voor het in 2010 uitgeoefende toezicht (besluit – zie
toelichting)

6.

Corporate Governance:
6.1 Samenvatting van het Corporate Governance beleid (informatie – zie toelichting)
6.2 Aanpassing van het remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur (besluit – zie toelichting)

7.

Statutenwijziging:
7.1
Wijzigingen betreffende de kapitaalstructuur (besluit – zie toelichting)
7.2
Wijzigingen betreffende winst en verlies (besluit – zie toelichting)
7.3
Wijzigingen in de Nederlandse wetgeving en wijzigingen van technische aard (besluit –
zie toelichting)

8.

Benoeming accountant:
Herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant (besluit – zie toelichting)

9.

Machtiging tot uitgifte van gewone aandelen en tot het beperken of uitsluiten van
voorkeursrechten:
9.1
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 (besluit – zie
toelichting)
9.2
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan 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 (besluit – zie toelichting)
Page 1 of 8

10.

Machtiging tot inkoop van gewone aandelen:
Machtiging van de Raad van Bestuur – onder goedkeuring van de Raad van
Commissarissen – tot inkoop door de Vennootschap van gewone aandelen als bedoeld in
artikel 7 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden (besluit – zie
toelichting)

11.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen:
11.1
Herbenoeming van de heer H.C. Rothermund als Voorzitter en lid van de Raad van
Commissarissen (besluit – zie toelichting)
11.2
De benoeming van Mevrouw K. A. Rethy als lid van de Raad van Commissarissen
(besluit – zie toelichting)

12.

Mededelingen en rondvraag

13.

Sluiting
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TOELICHTING OP AGENDAPUNT 4.2
Voorstel tot uitkering van dividend hetzij in contanten of in gewone aandelen in het kapitaal van de
Vennootschap naar keuze van de aandeelhouder
Conform het dividendbeleid van de Vennootschap wordt een totaal dividend voorgesteld van USD 0,71
(2009: EUR 0,67) per gewoon aandeel over het in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december
2010 gerealiseerde nettoresultaat uit “continuing operations” van de Vennootschap. De pay-out bedraagt
50% (2009: 50%). De ex-dividend datum zal zijn 9 mei 2011. De dividend record date zal zijn 11 mei
2011. Omdat de gewone aandelen genoteerd staan in Euro’s zal het cash dividend uitgekeerd worden in
Euro’s.
Conform artikel 30.3 van de Statuten van de Vennootschap stelt de Raad van Bestuur, onder goedkeuring
van de Raad van Commissarissen, voor het dividend van USD 0,71 per gewoon aandeel, naar keuze van
de aandeelhouders, hetzij in contanten, hetzij in de vorm van gewone aandelen in het kapitaal van de
Vennootschap uit te keren. De keuzeperiode is van 12 mei 2011 tot 27 mei 2011. Goedkeuring van dit
voorstel omvat het besluit tot uitgifte van een zodanig aantal gewone aandelen als nodig is om het
stockdividend uit te keren en omvat voorts het besluit tot uitsluiting van het voorkeursrecht ten aanzien
van deze uitgifte.
De verhouding tussen de waarde van het stockdividend en het contante dividend zal door de Raad van
Bestuur op 30 mei 2011 na beurs worden vastgesteld op basis van het volume gewogen gemiddelde van
de aandelenkoers (zoals berekend door Bloomberg) op de laatste vijf dagen van de keuzeperiode,
namelijk 23, 24, 25, 26 en 27 mei 2011. Er zal geen handel in dividendrechten plaatsvinden op NYSE
Euronext Amsterdam. Zowel het contante dividend als het stockdividend zullen ter beschikking van de
aandeelhouders worden gesteld op 6 juni 2011. De waarde van het slotdividend in aandelen zal (een
afrondingsverschil daargelaten) gelijk zijn aan die van het contante dividend. De aandelen benodigd voor
het stockdividend werden of zullen worden uitgegeven door de Vennootschap. De nieuwe gewone
aandelen zijn gerechtigd tot dividend over 2011 en volgende boekjaren.
De aandelen die voor het stockdividend worden uitgegeven zullen zonder prospectus worden toegelaten
tot de notering op grond van artikel 5:4 onderdeel e Wet op het financieel toezicht.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 5
5.1

Decharge van de Bestuurders voor het in 2010 gevoerde bestuur

Dit agendapunt heeft betrekking op het voorstel decharge te verlenen aan de Bestuurders voor de
uitoefening van hun taken in het boekjaar 2010.
5.2

Decharge van de Commissarissen voor het in 2010 uitgeoefende toezicht

Dit agendapunt heeft betrekking op het voorstel decharge te verlenen aan de Commissarissen voor de
uitoefening van hun taken in het boekjaar 2010.
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 6
Corporate Governance
6.1

Samenvatting van het Corporate Governance beleid

Verwezen wordt naar het Corporate Governance hoofdstuk in het jaarverslag 2010 met toelichting over
het beleid inzake Corporate Governance aan de hand van de best practices uit de Nederlandse Corporate
Governance Code.

Beschermingsconstructie – Stichting Continuïteit SBM Offshore
Stichting Continuïteit SBM Offshore (“Stichting”) is een zelfstandige juridische entiteit. Het doel van de
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Stichting is het behartigen van de belangen van de Vennootschap en van de ondernemingen die door de
Vennootschap en de met de Vennootschap in een groep verbonden vennootschappen in stand worden
gehouden, op zodanige wijze dat de belangen van de Vennootschap en van die ondernemingen en van
alle daarbij betrokkenen zoals aandeelhouders en werknemers zo goed mogelijk worden gewaarborgd.
Op 23 maart 2011 heeft de Vennootschap aan de Stichting een brief verstuurd waarbij de Stichting wordt
geïnformeerd dat de Vennootschap afstand heeft gedaan van de put optie zoals opgenomen in de
optieovereenkomst tussen de Vennootschap en de Stichting.. De Stichting heeft deze afstand aanvaard.
6.2

Aanpassing van het Remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur

Het huidige Remuneratiebeleid is op 15 mei 2008 aangenomen door de Jaarlijkse Algemene Vergadering
van Aandeelhouders en is van toepassing op de beloning van het Bestuur (dat wil zeggen, de statutair
bestuurders - leden van de Raad van Bestuur) van SBM Offshore N.V. (“de Vennootschap”). Dit
remuneratiebeleid werd tevens toegepast op alle niet-statutair bestuurders van de Vennootschap die
tezamen met de statutair bestuurders de Board of Management van de Vennootschap vormen.
In 2010 heeft de Appointment & Remuneration (A&R) Commissie het beleid uitgebreid geëvalueerd om
ervoor te zorgen dat deze nog altijd is afgestemd op de strategische prioriteiten van de Vennootschap,
haar remuneratieprincipes, de externe marktontwikkelingen en best practices.
Op basis van de bevindingen van deze evaluatie stelt de Raad van Commissarissen, op advies van de
A&R Commissie, de volgende wijzigingen in het 2008 Remuneratiebeleid (RP2008) voor, ter opneming in
het nieuwe Remuneratiebeleid (RP2011):

Referentiegroep

Korte
termijn
incentive plan

Lange termijn
incentive plan

RP 2008
Twee
referentiegroepen:
 Internationale
referentiegroep van
olie- & gasbedrijven,
en
 Nederlandse
algemene
industriële
referentiegroep
Prestatiemeting:
 100% Economische
Winst
KTI-component
 100% (target)-200%
(maximum) van het
basissalaris

Prestatiemeting:
 100% over WPA
Groei
LTI-component
 100% (target)-150%
(maximum) van het
basissalaris

RP 2011
Eén referentiegroep van
internationale
olie&
gasbedrijven

Reden voor wijziging
 Afstemmen
op
toepasselijke
internationale
markt
voor
werven
en
behouden
van
management
talent,
weerspiegeling huidige
zakelijke werkelijkheid

Prestatiemetingen:
 70%
Economische
Winst, 30% individuele
prestatie
 Toevoeging
MVO
vermenigvuldiger
KTI-component
 CEO: 100% (target)200% (maximum) van
basissalaris
 Overige statutaire en
niet-statutaire
bestuurders:
100%
(target)
-150%
(maximum)
van
basissalaris
Prestatiemeting:
 50% over WPA Groei
 50% over relatieve TRA
LTI-component
 CEO:
125%(doel)250%(maximum)
 Overige
statutaire
bestuurders:

 Versterken link tussen
beloning en prestatie
door
opnemen
individueel
prestatiecomponent
 Herkennen
belang
MVO
 Verschuiven
van
aandacht van beloning
in geld naar beloning in
de vorm van aandelen
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 Verbeteren afstemming
op
aandeelhouders
door
toevoeging
relatieve TRA
 Verschuiven
van
aandacht van beloning
in geld naar beloning in
de vorm van aandelen

Pensioen

KTI:
LTI:
WPA:
TRA:
MVO:

Toegezegde
Pensioenregeling

125%(target)
–
187.5%(maximum)
 Niet-statutaire
bestuurders:100%
(target)
–
150%
(maximum)
Beschikbare
Premieregeling

 Verbeteren afstemming
op LTI niveaus van de
referentiegroep

 Kosteneffectiviteit
 Afstemmen
op
marktontwikkelingen

Korte Termijn Incentive
Lange Termijn Incentive
Winst Per Aandeel
Totaal Rendement voor Aandeelhouder
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voorstel tot aanpassing beloningsbeleid Raad van Bestuur
De Raad van Commissarissen, handelend op het advies van de A&R Commissie, doet het voorstel tot
vaststelling van het gewijzigde Remuneratiebeleid (RP2011) als meer in detail uitgewerkt in de bijlage bij
deze agenda. Dit besluit houdt tevens goedkeuring in om een bepaald aantal aandelen deel te laten
uitmaken van de beloning, zoals nader uitgewerkt in het RP2011.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 7
Statutenwijziging
Onder verwijzing naar artikel 38 van de Statuten van de Vennootschap, wordt voorgesteld de Statuten van
de Vennootschap te wijzigen om recente wijzigingen naar Nederlands recht op te nemen alsmede verdere
verduidelijking te bewerkstelligen of het up-to-date brengen van bepalingen overeenkomstig hetgeen in de
markt gebruikelijk is. De wijziging wordt voorgesteld door de Raad van Bestuur en is goedgekeurd door de
Raad van Commissarissen. Verder worden wijzigingen voorgesteld in overeenstemming met best practice
bepaling IV.3.9 van de Corporate Governance Code, de voorgestelde materiële wijzigingen worden
voorgesteld als afzonderlijke agendapunten. De voorgestelde wijzigingen worden verder beschreven in
een zogenaamd drieluik. Wanneer wordt verwezen naar een artikel van de Statuten, wordt hiermee
verwezen naar de huidige Statuten als opgenomen in het drieluik.
De wijzigingen van de Statuten kunnen onderverdeeld worden in de volgende categorieën:
7.1

Wijzigingen betreffende de kapitaalstructuur

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt EUR 100.000.000 en is verdeeld in
200.000.000 gewone aandelen, elk met een nominale waarde van EUR 0,25 per aandeel en 50.000.000
beschermingspreferente aandelen, elk met een nominale waarde van EUR 1,-. Uitsluitend gewone
aandelen zijn uitgegeven en deze staan genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam beurs.
De belangrijkste reden voor de aanpassing van de Statuten van de Vennootschap is dat het verschil
tussen het maatschappelijk kapitaal en het geplaatste kapitaal de Vennootschap beperkt om aandelen uit
te geven, mocht hiertoe de noodzaak bestaan. Het aantal geplaatste gewone aandelen bedraagt
168.667.512 en het toegestane maximum is 200.000.000 wat slechts ruimte overlaat voor een uitgifte van
15,66%, mocht de noodzaak daartoe ontstaan.
Voorgesteld wordt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen naar EUR 200.000.000
door het toegestane aantal gewone aandelen van 200.000.000 te verhogen naar 400.000.000.
Voorgesteld wordt om de nominale waarde van de beschermingspreferente aandelen in lijn te brengen
met de nominale waarde van de gewone aandelen, m.n. EUR 0,25 per aandeel. Elk aandeel, gewone of
beschermingspreferente (indien deze uitgegeven zouden worden) geeft recht op één stem. Het
toegestane aantal beschermingspreferente aandelen zal zodoende gelijk staan met dat voor de gewone
aandelen, m.n. 400.000.000 (zie artikelen 3.1, 36.1 en (nieuw) 40).
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7.2

Wijzigingen betreffende winst en verlies

Het dividend dat betaalbaar is voor beschermingspreferente aandelen is nu vastgesteld op Euribor + 200
basis punten. Dit laat de Stichting evenwel te weinig ruimte om te voldoen aan haar financiële
verplichtingen wanneer het haar call optie op beschermingspreferente aandelen zou hebben uitgeoefend.
De Vennootschap is van mening dat het behoud van de beschermingsconstructie een evenwichtige
benadering mogelijk maakt in geval van een potentiële overname situatie of bij andere situaties die een
impact zouden kunnen hebben op de bedrijfsbelangen of de governance structuur van de Vennootschap
en is daardoor in het belang van alle betrokkenen.
Voorgesteld wordt het dividend dat betaalbaar is op beschermingspreferente aandelen te verhogen naar
Euribor + 300 basis punten. Voorgesteld wordt bepalingen met betrekking tot winst en verlies daarvoor
aan te passen (zie artikelen 29.3 onder b., 29.3 onder f., 30.2 en 30.3).
7.3

Wijzigingen in de Nederlandse wetgeving en wijzigingen van technische aard

Verder wordt voorgesteld de Statuten te wijzigen zoals aangegeven in het drieluik. Deze wijzigingen
worden voorgesteld om – onder meer - te voldoen aan de Nederlandse Corporate Governance Code en
wijzigingen in de Nederlandse wetgeving op grond van de invoering van het Wetsvoorstel betreffende
aandeelhoudersrechten en verder een aantal technische wijzigingen door te voeren (zie artikelen 1.3, 3.2,
6.4, 7.1, 7.5, 10, 17.2, 17.3, 19, 22.2, 28.3, 31, 32.2, 33.1, 33.3, 34, 36.4, 39.3, 40.1-40.3 en (nieuw) 41).
Onder meer:
(a) oproepingstermijn van 42 dagen voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders of
voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
(b) 28 dagen registratiedatum; en
(c) wijziging van de voor een ontslag of schorsing van een lid van de Raad van Bestuur vereiste
meerderheid van stemmen conform de Best practice bepalingen van de Corporate Governance
Code.
Het drieluik en de woordelijke tekst van de Statuten van de Vennootschap zoals deze zouden luiden na
vaststelling van de voorgestelde wijzigingen kunnen gedownload worden van de website van de
Vennootschap www.sbmoffshore.com en zijn tevens beschikbaar ten kantore van de Vennootschap in
Schiedam, Karel Doormanweg 66, 3115 JD Schiedam.
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 8
Herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant
De evaluatie van KPMG Accountants N.V. als externe accountant door de Raad van Commissarissen en
de Raad van Bestuur hebben geleid tot de conclusie dat hun prestatie afgelopen jaar voldeed aan de
eisen. Conform het beleid van de Vennootschap wordt derhalve, op voordracht van de Raad van
Commissarissen, voorgesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders KPMG Accountants
N.V. te herbenoemen als externe accountant van de Vennootschap voor een nieuwe termijn van één jaar
verstrijkend bij de afsluiting van het boekjaar 2012.
Details van het honorarium betaald door de Vennootschap aan KPMG Accountants N.V. met betrekking
tot 2010 niet audit-gerelateerde diensten zijn opgenomen in het Jaarverslag 2010.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 9
Machtiging tot uitgifte
voorkeursrechten
9.1

van gewone aandelen en tot het beperken of uitsluiten van

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
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Overeenkomstig artikel 4 van de Statuten van de Vennootschap wordt gevraagd de Raad van Bestuur
aan te wijzen 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. De bevoegdheid is beperkt tot 10% van de geplaatste gewone aandelen ten tijde van de
machtiging, welk percentage wordt verhoogd tot 20% in geval van fusies of acquisities.
Deze machtiging wordt mede gevraagd om de Raad van Bestuur in staat te stellen om tijdig en op een
flexibele manier te reageren met betrekking tot de financiering van de Vennootschap. De duur van de
gevraagde machtiging is 18 maanden te rekenen vanaf de datum van de 2011 Algemene Vergadering
van Aandeelhouders.
9.2

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

Overeenkomstig artikel 6 van de Statuten van de Vennootschap wordt gevraagd de Raad van Bestuur
aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te
besluiten tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrecht bij uitgifte en/of verlening van rechten tot het
nemen van gewone aandelen, conform artikel 2:96 van het Burgerlijk Wetboek. In overeenstemming met
het voorstel onder 9.1 is de aanwijzing beperkt tot een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de
datum van de 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Voor dit voorstel is een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereist indien
minder dan 50% van het geplaatste kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de
helft of meer van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, volstaat een gewone
meerderheid.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 10
Machtiging tot inkoop van gewone aandelen
Machtiging van de Raad van Bestuur – onder goedkeuring van de Raad van
Commissarissen – tot inkoop door de Vennootschap van gewone aandelen als bedoeld in
artikel 7 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden
Overeenkomstig artikel 7 van de Statuten van de Vennootschap wordt gevraagd de Raad van Bestuur
machtiging te verlenen om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen en onverminderd het
bepaalde in artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek, gewone aandelen vertegenwoordigende maximaal
10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap te verkrijgen. De duur van de gevraagde
machtiging is 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van de 2011 Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.
De machtiging wordt gevraagd om de gewone aandelen te verkrijgen voor een prijs per gewoon aandeel
liggend tussen de nominale waarde van de gewone aandelen en 110% van de gemiddelde koers van de
gewone aandelen op de door NYSE Euronext Amsterdam N.V. gehouden Effectenbeurs gedurende de vijf
handelsdagen voorafgaande aan die verkrijging.
Deze machtiging tot inkoop geeft de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van
Commissarissen, de vereiste flexibiliteit om verplichtingen na te komen betreffende de aan aandelen
gerelateerde plannen, stockdividend of anderszins.
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TOELICHTING OP AGENDAPUNT 11
Samenstelling van de Raad van Commissarissen
11.1

Herbenoeming van de heer H.C. Rothermund als Voorzitter en lid van de Raad van
Commissarissen

De tweede vier jaars-termijn van de heer H.C. Rothermund, Voorzitter van de Raad van Commissarissen,
eindigt op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011. De heer H.C. Rothermund heeft
aagegeven zich herkiesbaar te willen stellen. Na een overleg geleid door de vice-voorzitter van de Raad
van Commissarissen waaraan de heer H.C. Rothermund niet heeft deelgenomen, hebben de vicevoorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen unaniem besloten aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders conform artikel 23 van de Statuten een niet-bindende voordracht tot
herbenoeming van de heer H.C. Rothermund als lid van de Raad van Commissarissen voor een derde en
laatste termijn van vier jaar verstrijkend bij afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
2015. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit tot herbenoeming van de heer H.C.
Rothermund, dan is het de bedoeling van de Raad van Commissarissen om de heer H.C. Rothermund
opnieuw aan te wijzen tot Voorzitter van de Raad van Commissarissen. De persoonlijke gegevens als
bedoeld in artikel 2:142 van het Burgerlijk Wetboek staan vermeld in hoofdstuk 2.4 van het Jaarverslag
2010.
11.2

De benoeming van Mevrouw K.A. Rethy als lid van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft besloten aan de Algemene Vergadering, conform artikel 23 van de
Statuten van de Vennootschap, een niet-bindende voordracht te doen om Mevrouw K.A. Rethy te
benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar, verstrijkend op de
jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015. Indien de Algemene Vergadering
Mevrouw K.A. Rethy benoemt tot lid van de Raad van Commissarissen, zal Mevrouw K.A. Rethy tevens
benoemd worden door de Raad van Commissarissen als lid van het Technical & Commercial Commissie.
Mevrouw K.A. Rethy is geboren in 1956 en heeft de Canadese nationaliteit. Zij behaalde een Bachelor of
Science van de Universiteit van Toronto in 1977, gevolgd drie jaar later van een diploma Rechten van de
Universiteit van Windsor. In 1984 behaalde zij een MBA aan de York University, Toronto en momenteel
studeert zij aan de Universiteit van Lancaster (U.K.) om een Master in Leadership for Sustainability te
behalen. Na twee jaar te hebben gewerkt voor ministeries van de provincie Ontario, ging Mevrouw K.A.
Rethy voor DuPont Canada Inc. werken, eerst als bedrijfsjurist en daarna in verschillende management
functies, laatstelijk als Director Material, Logistics en Services. In 1996 maakte zij de overstap naar
Noranda Inc., een Canadees mijnbouw bedrijf dat werd overgenomen door Falconbridge Ltd., waar zij
Senior Vice President, Global Services werd, verantwoordelijk voor alle wereldwijde ondersteunende
diensten (Procurement, Logistics, Supply Chain, Insurance en Information Systems) en voor Enterprise
Risk Management. Bij de overname van het bedrijf door Xstrata Plc., de wereldwijde mijnbouwgroep, ging
zij met pensioen. Mevrouw K.A. Rethy is Voorzitter van KAR Development Corporation, haar consultancy
bedrijf en zij is bestuurder van Equitable Trust Company, een financiële instelling en van Katimavik, een
belangrijke non-profit organisatie in Montreal waar zij vice-voorzitter van de Board is.
Mevrouw K.A. Rethy houdt geen aandelen in het kapitaal van SBM Offshore N.V.
De Raad van Commissarissen meent dat de business management ervaring van Mevrouw K.A. Rethy
opgedaan bij belangrijke ondernemingen in de scheikundige- en ontginningsnijverheid een uitstekende
aanvulling zal zijn van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur ondersteunt ten volle de
voordracht van Mevrouw K.A. Rethy als lid van de Raad van Commissarissen en als lid van de Technical
& Commercial Commissie.
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