Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DATUM

3 juli 2012

TIJD

14.30 uur

PLAATS

Dorint Hotel Amsterdam Airport
Stationsplein ZW 951
1117 CE Schiphol-Oost
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1. Opening

2. Goedkeuring van een belangrijke verandering in de identiteit van CSM en haar
activiteiten, inhoudende desinvestering van de Bakery Supplies activiteiten, zoals
nader beschreven in de toelichting. (Deze goedkeuring is vereist ingevolge artikel 12.7
van de statuten van de CSM en artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek.)

3. Rondvraag

4. Sluiting

Voor de toelichting op agendapunt 2 zie de hierna volgende pagina's.

N.B.
Agendapunt 2 wordt ter stemming gebracht.

Registratiedatum: 5 juni 2012
(voor aanmeldingsprocedure zie www.csmglobal.com)

Stemmenregistratie
Met het oog op een correcte registratie van de stemmen die in de vergadering worden
uitgebracht, wordt aandeelhouders die hun stemrecht tijdens de vergadering wensen uit te
oefenen verzocht zich vóór aanvang van de vergadering te melden bij de registratiebalie.
De registratiebalie sluit om 14.30 uur, na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk.
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Toelichting bij agendapunt 2

Zoals aangekondigd op 7 mei 2012, is CSM voornemens de onderneming te transformeren
in een producent en leverancier van bio-based ingrediënten, met als basis de activiteiten
van dochterondernemingen Purac en Caravan Ingredients. Onderdeel van deze
transformatie is een desinvesteringsproces gericht op de volledige desinvestering van de
Europese en overige Noord-Amerikaanse activiteiten van Bakery Supplies. Het betreft de
activiteiten zoals beschreven onder ‘Bakery Supplies Europe’ en ‘Bakery Supplies North
America’ in de jaarrekening van CSM over 2011, met uitzondering van Caravan
Ingredients. De desinvestering kan worden uitgevoerd door middel van één enkele
transactie of een aantal kleinere transacties.
Conform artikel 12.7 van de statuten van CSM en artikel 2:107a van het Burgerlijk
Wetboek wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verzocht om goedkeuring
te verlenen aan de voorgestelde transformatie, bestaande uit de desinvestering van de
Bakery Supplies activiteiten zoals hierboven beschreven.

Voor de brief aan aandeelhouders met nadere achtergrondinformatie over de voorgestelde
transformatie, verwijzen we u graag naar de website van CSM (www.csmglobal.com).
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