Vrije vertaling
SBM OFFSHORE N.V.
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS

Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap"), te
houden op donderdag 17 april 2014 om 14.30 uur in het Hilton Hotel, Weena 10, 3012
CM Rotterdam (registratie vanaf 13.30 uur).
Agenda (verkort)
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Opening
Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (informatie)
Verslag van de Raad van Commissarissen en zijn commissies over het boekjaar
2013 (informatie)
Remuneratie
4.1
Remuneratieverslag 2013 (informatie)
4.2
Remuneratie van de Raad van Bestuur: Remuneratiebeleid 2015 (besluit)
Jaarrekening 2013
5.1
Informatie door KPMG Accountants over de accountantscontrole bij SBM
Offshore N.V. (informatie)
5.2
Vaststelling van de jaarrekening (besluit)
Decharge
6.1
Decharge van de Bestuurders voor het in 2013 gevoerde bestuur (besluit)
6.2
Decharge van de Commissarissen voor het in 2013 uitgeoefende toezicht
(besluit)
Corporate Governance: samenvatting van het Corporate Governance beleid
(informatie)
Benoeming van PricewaterhouseCooper Accountants N.V. tot externe accountant
(besluit)
Machtiging tot uitgifte van gewone aandelen en tot beperking of uitsluiting van
voorkeursrechten
9.1
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan om te
besluiten tot uitgifte van gewone aandelen (besluit)
9.2
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan om te
besluiten tot uitsluiting of beperking van het recht van voorkeur (besluit)
Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van
gewone aandelen (besluit)
Samenstelling van de Raad van Commissarissen:
11.1
Herbenoeming van de heer F.J.G.M. Cremers (besluit)
11.2
Herbenoeming van de heer F.R. Gugen (besluit)
11.3
Benoeming van mevrouw L. Armstrong (besluit)
Mededelingen en rondvraag
Sluiting

De volledige agenda met toelichting, het jaarverslag 2013 en de jaarrekening over 2013
liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van SBM Offshore N.V., Karel
Doormanweg 66, 3115 JD Schiedam (tel. +31 10 232 09 29; e-mail: agm@sbmoffshore.com)
en ten kantore van ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10 (HQ7050), Postbus 283, 1000 EA

Amsterdam, Nederland (‘ABN AMRO’). Tevens zijn deze stukken via internet beschikbaar op
www.sbmoffshore.com of op www.abnamro.com/evoting.
Registratiedatum
Als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op 20 maart 2014
(‘Registratiedatum’), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn
ingeschreven in het register van aandeelhouders van de Vennootschap of bij de
administraties van de intermediairs als gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer.
Aanmelding en toegang
Stem- en vergadergerechtigden kunnen de vergadering bijwonen indien zij zich hebben
aangemeld via www.abnamro.com/evoting of hun bank of effecteninstelling bij ABN AMRO
vanaf 21 maart 2014 tot uiterlijk 10 april 2014 vóór 16.00 uur.
De betrokken intermediair dient bij de aanmelding een verklaring te overleggen vóór 11 april
2014 waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de
Registratiedatum is gehouden in het verzameldepot en dat deze aandelen ter registratie
aangemeld werden bij ABN AMRO. Bij de aanmelding worden de intermediairs tevens
verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde
een efficiënte controle te kunnen doen op aandeelhouderschap op de registratiedatum.
Aandeelhouders die zich conform bovenstaande procedure hebben aangemeld ontvangen
een registratiebewijs. Het registratiebewijs zal gelden als bewijs van toegang tot de
vergadering. Indien de aandeelhouder niet tijdig in het bezit is van een registratiebewijs, dient
de aandeelhouder (of zijn gevolmachtigde) zich voor aanvang van de vergadering bij de
registratiebalie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Na controle met de op de door
de Vennootschap gehouden registratielijst wordt toegang tot de vergadering verleend.
Volmacht/steminstructie
Stemmen via het internet:
 Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om volmacht en steminstructies electronisch
door te geven via www.abnamro.com/evoting aan SGG Financial Services B.V.,
Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam tot uiterlijk 10 april 2014.
Stemmen bij volmacht:
 Volmacht aan de Vennootschap: aandeelhouders kunnen een volmacht en
steminstructies geven aan elk van de leden van de Raad van Bestuur van de
Vennootschap. Ondertekende volmachten kunnen toegestuurd worden aan SBM
Offshore N.V., t.a.v. de Corporate Secretary, P.O.Box 31, 3100 AA Schiedam (per
post, per e-mail: agm@sbmoffshore.com of per fax 010 232 09 99) en dienen
ontvangen te zijn uiterlijk op 10 april 2014.
 Volmacht aan een onafhankelijke derde: aandeelhouders kunnen een volmacht en
steminstructies geven aan SGG Financial Services B.V., Claude Debussylaan 24,
1082 MD Amsterdam. Steminstructies kunnen schriftelijk verleend worden. Hiertoe
dient gebruik gemaakt te worden van het formulier dat kosteloos bij SGG verkrijgbaar
is en aldaar uiterlijk 10 april 2014 ingevuld geretourneerd dient te zijn (per post, per
e-mail: registers@sgggroup.com of per fax +31 20 522 2535).
 Volmacht en steminstructie formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van
SBM Offshore N.V. en via de website (www.sbmoffshore.com)
 Volmachthouders dienen een kopie van hun volmacht voor te leggen bij de
registratiebalie voor aanvang van de vergadering.

De Raad van Bestuur
Schiedam, 4 maart 2014

