Deze getekende volmacht / steminstructie dient
uiterlijk op dinsdag 26 maart, 2013, vóór 16.00 uur
ontvangen te zijn door

ABN AMRO Bank N.V.
Corporate Broking (HQ7050)
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
The Netherlands
Fax: 020-628 8481
Email: corporate.broking@nl.abnamro.com

Of, voor volmachten aan SBM Offshore
SBM Offshore N.V.
Attn. de Corporate Secretary
P.O.Box 31
3100 AA Schiedam
Fax: 010 232 09 99
e-mail: agm@sbmoffshore.com
Of, voor volmachten aan ANT
ANT Trust & Corporate Services N.V.
Claude Debussylaan 24
1082 MD Amsterdam
Fax: 020 522 25 35
e-mail: registers@ant-trust.nl

MACHTIGING / STEMINSTRUCTIE
Ondergetekende,

Naam: …………………………………………………………… Voorletters: …………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………...
Woonplaats: ……………………………………………………………………………………….
Land: ………………………………………………………………………………………………..

(facultatief) handelend namens of in opdracht van
Firmanaam …………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………...
Gevestigd te: ..…………………………………………………………………………………….
Land: ………………………………………………………………………………………………..

houder van ________________________ gewone aandelen in het kapitaal van SBM
Offshore N.V. (hierna te noemen “Aandeelhouder”) welke zijn/zullen worden geregistreerd
voor deelname aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore
N.V., welke gehouden wordt op 2 april 2013 om 14.30 uur in het Hilton Hotel, Weena 10,
3012 CM Rotterdam (hierna te noemen “AVA”)
geeft hierbij volmacht aan
O

SBM Offshore N.V., Schiedam, vertegenwoordigd door een van de leden van de
Raad van Bestuur; of aan

O

ANT Trust & Corporate Services N.V., of aan

O

Naam:
_______________________________________________________________
Bedrijf:
_______________________________________________________________
Adres:
_______________________________________________________________

om Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de AVA, en alle verdagingen daarvan, en
namens Aandeelhouder te stemmen voor de voorstellen genoemd onder punt 4, 5.1, 5.2,
8.1, 8.2, 9.1, 9.2 en 10 van de agenda, om vragen te stellen op de AVA en alle acties te
ondernemen waartoe Aandeelhouder gerechtigd is volgens de statuten van SBM Offshore
N.V. en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of zinvol is, met belofte tot
bevestiging indien nodig en met mogelijkheid van substitutie.
Getekend op:________________________________________________________
Plaats:_____________________________________________________________
Handtekening:_______________________________________________________
(naam en functie)

Agendapunten en steminstructie voor de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V.
op dinsdag 2 april 2013
(bij ontbreken van een duidelijke steminstructie zal vóór de betreffende voorstellen worden
gestemd)
Kruis uw keuze aan

1.
2.
3.
4.

Opening
Verslag van de Raad van Bestuur
Verslag van de Raad van Commissarissen en zijn
commissies
Jaarrekening 2012: vaststelling van de jaarrekening

5.1

Decharge van de Bestuurders

5.2

Decharge van de commissarissen

6.

Corporate Governance: samenvatting van het Corporate
Governance belei
Benoeming van de externe accountant
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde
orgaan om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen
in verband met de voorgestelde claimemissie
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde
orgaan om te besluiten tot uitsluiting of beperking van het
recht van voorkeur in verband met de voorgestelde
claimemissie
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde
orgaan om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde
orgaan om te besluiten tot uitsluiting of beperking van het
recht van voorkeur
Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot
inkoop van gewone aandelen
Mededelingen en rondvraag
Sluiting

7.
8.1

8.2

9.1
9.2

10.
11.
12.

X

Voor

Tegen

Onthouding

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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