DIVIDEND 2012
op gewone aandelen
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv van 6 mei 2013 is het dividend over 2012
vastgesteld op € 0,70 per aandeel. Aandeelhouders kunnen kiezen tussen een contant dividend en een
stockdividend ten laste van de reserves. Het contante dividend is onder aftrek van 15%
dividendbelasting, het stockdividend is vrijgesteld van Nederlandse dividendbelasting.
Het volgende tijdschema is van toepassing:
8 mei 2013
:
ex-dividend notering
10 mei 2013
:
record date
13 t/m 24 mei 2013 (15.00u)
:
keuzeperiode
24 mei 2013 (na beurs)
:
vaststelling omwisselverhouding
29 mei 2013
:
betaalbaarstelling contant dividend en levering
stockdividend
Op 24 mei 2013 na sluiting van NYSE Euronext in Amsterdam wordt vastgesteld hoeveel aandelen recht
geven op één nieuw aandeel. Dit zal worden berekend aan de hand van de gewogen gemiddelde
beurskoers in de periode 22 t/m 24 mei 2013. De nieuw uit te geven stukken zijn gerechtigd tot dividend
over het boekjaar 2013 en volgende boekjaren.
Voor de nieuwe gewone aandelen, die in het kader van het stockdividend zullen worden uitgegeven, zal
bij NYSE Euronext Amsterdam een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend, op grond van
artikel 5:4 onderdeel e van de Wet op het financieel toezicht.
U wordt verzocht uw keuze binnen bovengenoemde keuzeperiode via uw bank of commissionair
kenbaar te maken aan ABN AMRO Bank N.V.(‘ABN AMRO’).
Informatie voor Members
De betaling van het netto contante dividend en levering van de nieuwe aandelen, onder eventuele
verrekening van fracties in contanten geschiedt met ingang van 29 mei 2013.
De verwisseling van dividendrechten in gewone aandelen zal in beginsel vrij van provisie geschieden.
De tot NYSE Euronext Amsterdam toegelaten instellingen (‘Members’) wordt verzocht hun
dividendrechten rechtstreeks te leveren aan ABN AMRO (rekening 28009/106). Bij verwisseling van
dividendrechten zal aan de Members de provisie conform het overzicht van ABN AMRO worden
vergoed, zodat de bedoelde verwisseling in genoemde periode vrij van provisie zal kunnen geschieden.
Vergoeding van provisie aan Members vindt plaats nadat ABN AMRO een verklaring heeft ontvangen
van de desbetreffende Member dat de omwisseling van dividendrechten voor de aandeelhouder
kosteloos is uitgevoerd.
Na 24 mei zullen de aandelen, die valideren tegen de nog niet aangeboden dividendrechten, worden
verkocht en zal de netto opbrengst via ABN AMRO aan de Members ten behoeve van de houders van
de nog op te komen dividendrechten worden uitbetaald.
Als fractieprijs dient de openingskoers van 27 mei 2013 te worden gehanteerd.
Houders van aandelen op naam die in het register van aandeelhouders zijn opgenomen, ontvangen
rechtstreeks bericht van de vennootschap.
Diemen, 6 mei 2013
CSM nv

