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De algemene vergadering van aandeelhouders van CSM, gehouden op 29 april 2010, heeft het
dividendvoorstel van € 0.88 per gewoon aandeel voor het financiële jaar 2009 vastgesteld. De
vergadering heeft verder de benoeming van de heer R.H.P. Markham als lid van de Raad van
Commissarissen, met ingang van 1 januari 2011, goedgekeurd alsook de herbenoeming van de
heer N.J.M. Kramer (CFO) als lid van de Raad van Bestuur van CSM .
Aandeelhouders hebben de keuze tussen een dividend in contanten of een dividend in aandelen ten
laste van de reserves. Dividend in contanten zal in principe onderhevig zijn aan aftrek van Nederlandse
divdidendbelasting van 15%.
De ex-dividend datum is 3 mei 2010 en de record datum 5 mei. De periode waarin de keuze kenbaar
gemaakt kan worden loopt van 6 tot en met 17 mei. De conversieratio wordt bepaald op 17 mei na
sluiting van de effectenbeurs op basis van de gewogen gemiddelde beurskoers van 13, 14 en 17 mei
2010. De nieuw uitgegeven aandelen zullen delen in de winst over het boekjaar 2010 en volgende jaren.
Het dividend in zowel contanten als aandelen zal betaalbaar worden gesteld op 20 mei 2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------For more information, please contact:

Press: Eva Lindner, Communication Director, tel. +31 20 5906320
Analysts: Ian Blackford, Investor Relations Manager, tel. +31 (0)20 5906349 / mobile +44 (0)7767
227506
Background information:

CSM is the largest supplier of bakery products worldwide and is global market leader in lactic acid
and lactic acid derivatives. CSM produces and distributes an extensive range of bakery products
and ingredients for artisan and industrial bakeries and for in-store as well as out-of-home markets.
It also produces a variety of lactic acid applications for the food, chemical and pharmaceutical
industries. CSM operates in business-to-business markets throughout Europe, North America,
South America, and Asia, generates annual sales of € 3 billion (pro forma 2009) and has a
workforce of around 10,000 employees in 25 countries. CSM is listed on NYSE Euronext
Amsterdam. For more information: www.csmglobal.comKomt hier een NL versie van?
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