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Persbericht
CSM KONDIGT AANDELENINKOOPPROGRAMMA AAN
Diemen, 12 september 2007 – CSM gaat gewone aandelen CSM inkopen voor een bedrag van
maximaal € 100 miljoen teneinde haar kapitaalstructuur verder te optimaliseren.
Voor de uitvoering van het aandeleninkoopprogramma heeft CSM een overeenkomst gesloten met
Rabobank. Het programma start op 17 september en loopt tot uiterlijk 31 december 2007. In eerste
instantie zullen de ingekochte aandelen worden gehouden als ‘treasury stock’. CSM zal de voortgang van
het programma voor het eerst rapporteren nabeurs op 21 september 2007 en vervolgens elke week.
Het aantal aandelen dat Rabobank dagelijks zal inkopen op Euronext Amsterdam zal in principe niet
meer bedragen dan 25% (exclusief ‘block trades’) van het gemiddelde dagelijks verhandelde volume
aandelen CSM op Euronext Amsterdam gedurende de maand september 2007.
Koos Kramer, CFO van CSM, licht toe: “De resultaten over de eerste helft van 2007 gaven een afname
van de nettoschuld te zien met € 186 miljoen tot € 406 miljoen. Dit resulteerde in een nettoschuld/
EBITDA-ratio – onze belangrijkste financieringsparameter – van 1,5, ruim onder onze limiet van 3,0. De
combinatie van een sterke balans met de huidige beursontwikkelingen vormt de aanleiding om een
aandeleninkoopprogramma te starten.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Pers: Mirko Creyghton, directeur Communicatie: tel. +31 (0)20 5906320/mobiel +31 (0)6 5352 7622
Analisten: Ian Blackford, Investor Relations Manager: tel. +31 (0)20 5906349/mobiel +44 (0)7767 227506
Achtergrondinformatie
CSM nv is wereldwijd de grootste leverancier van bakkerijproducten en marktleider op het gebied van melkzuur en
melkzuurderivaten. CSM produceert en distribueert een breed spectrum aan bakkerijproducten en ingrediënten voor
artisanale en industriële bakkerijen en voor zowel in-store als out-of-home markten. Daarnaast produceert CSM
uiteenlopende melkzuurtoepassingen voor de voedings-, chemische en farmaceutische industrie. CSM is actief in
business-to-business markten in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië, genereert een jaaromzet van € 2,4
miljard en heeft een personeelsbestand van circa 8.600 medewerkers in 22 landen. CSM is genoteerd aan Euronext
Amsterdam. Meer informatie: www.csm.nl
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