persbericht

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders
USG People N.V.
Almere, 26 mei 2011 – Alle agendapunten van de op 26 mei 2011 gehouden jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders zijn conform het voorstel door de aandeelhouders
goedgekeurd danwel vastgesteld.
De aandeelhouders hebben de jaarrekening over 2010 vastgesteld. Het dividend over het boekjaar
2010 is vastgesteld op € 0,16 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, danwel in aandelen worden uitgekeerd. Vanaf 30 mei 2011 wordt het aandeel
ex-dividend genoteerd. Aandeelhouders kunnen hun keuze kenbaar maken in de periode van
30 mei 2011 tot 14 juni 2011, 16.00 uur C.E.T. Betaalbaarstelling van het dividend en levering van de
aandelen uit hoofde van de omwisseling van het dividendrecht zal plaatsvinden met ingang van
20 juni 2011.
De overige agendapunten werden in de vergadering eveneens conform het voorstel door de
aandeelhouders goedgekeurd danwel vastgesteld.

Voor meer informatie over dit persbericht:
Rob Zandbergen, CEO
Telefoon: +31 (0)36 529 95 20

Disclaimer
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
Profiel USG People
USG People is met een omzet van € 3,1 miljard in 2010 de op drie na grootste leverancier van HR-diensten in Europa en
biedt deze dienstverlening aan vanuit een palet van gerenommeerde, herkenbare merken. USG People is actief in de
landen België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje en Zwitserland. Het
hoofdkantoor van USG People is gevestigd in Almere, Nederland.
De merkenportfolio van USG People bevat de merken Start People (General Staffing) – Ad Rem Young Professionals,
ASA Student, Creyf’s, Express Medical, Receptel, Secretary Plus, Technicum en Unique (Specialist Staffing) –
Legal Forces, USG Capacity, USG Energy, USG Financial Forces, USG HR Forces, USG Innotiv, USG Juristen,
USG Restart en de wereld van ikki (Professionals) – Call-IT (Other Services).
USG People is genoteerd aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam en is opgenomen in de Amsterdam Midcap
Index (AMX).
Bezoek voor meer informatie over USG People of haar werkmaatschappijen onze website www.usgpeople.com.
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