persbericht

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders
USG People N.V.
Almere, 10 mei 2012 – Alle agendapunten van de op 10 mei 2012 gehouden jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders zijn conform het voorstel door de aandeelhouders
goedgekeurd dan wel vastgesteld.
De aandeelhouders hebben de jaarrekening over 2011 vastgesteld. Het dividend over het boekjaar
2011 is vastgesteld op € 0,17 per gewoon aandeel van € 0,50 nominaal. Dit dividend kan, naar keuze
van de aandeelhouder, geheel in contanten onder aftrek van 15% dividendbelasting worden
opgenomen, dan wel in aandelen worden uitgekeerd. Op 14 mei 2012 wordt het aandeel ex-dividend
genoteerd. Aandeelhouders kunnen hun keuze kenbaar maken in de periode van 17 mei 2012 tot
31 mei 2012, 15.00 uur CET. Betaalbaarstelling van het dividend en levering van de aandelen uit
hoofde van de omwisseling van het dividendrecht zal plaatsvinden met ingang van 6 juni 2012.
De zittingstermijnen van mevrouw Van Lier Lels en de heer Dumolin in de Raad van Commissarissen
zijn geëindigd in 2012. De heer Dumolin heeft zich niet beschikbaar gesteld voor herbenoeming.
Daarentegen heeft de heer Veerman zich vervroegd beschikbaar gesteld voor herbenoeming.
De Raad van Commissarissen heeft mevrouw Van Lier Lels en de heer Veerman voorgedragen om te
worden herbenoemd. De heer Veerman is daarnaast versterkt aanbevolen door de Centrale
Ondernemingsraad om te worden herbenoemd. Mevrouw Van Lier Lels en de heer Veerman zijn door
de aandeelhouders herbenoemd voor een periode van respectievelijk twee en vier jaar.
De Raad van Commissarissen heeft na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de
heer Vanhoe benoemd tot Chief Operational Officer voor een periode van vier jaar.
De overige agendapunten werden in de vergadering eveneens conform het voorstel door de
aandeelhouders goedgekeurd, dan wel vastgesteld.
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