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2 Agenda Jaarlijkse Algemene Vergadering 2008

Brief aan aandeelhouders Reed Elsevier NV

Geachte aandeelhouders, Amsterdam, 20 maart 2008 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 2008

Inleiding

De jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van Reed Elsevier NV (“de vennootschap”) zal worden gehouden op 

donderdag 24 april 2008 vanaf 10.30 uur in Hotel Okura te Amsterdam (“de vergadering”). De agenda met bijlagen voor 

deze vergadering is aangehecht. 

Ten aanzien van het bijwonen van de vergadering en het uitoefenen van stemrecht geldt het gestelde in de oproep 

voor de vergadering die werd gepubliceerd op 20 maart 2008. Kopie daarvan is als Appendix A bij de agenda gevoegd. 

De gecombineerde raad heeft donderdag 27 maart 2008 aangewezen als de datum waarop aandeelhouders die de 

vergadering willen bijwonen, moeten zijn geregistreerd als houder van aandelen in de vennootschap bij (bank)instellingen 

aangesloten bij Euroclear Nederland of in het aandeelhoudersregister van de vennootschap. Aandeelhouders die 

de vergadering (in persoon dan wel via een gevolmachtigde) willen bijwonen dienen ervoor te zorgen dat een bank 

of effecteninstelling die is aangesloten bij Euroclear Nederland uiterlijk op donderdag 17 april 2008 aan ABN AMRO 

Bank N.V. in Nederland kennis geeft van hun aandeelhouderschap, van hun voornemen de vergadering bij te wonen en 

voor hoeveel aandelen.

Een volmachtformulier kan worden verkregen ten kantore van de vennootschap en via onze website 

(www.reedelsevier.com). Volmachtformulieren dienen uiterlijk op maandag 21 april 2008 door het secretariaat van de 

vennootschap (zie contactgegevens onder aan deze brief) te worden ontvangen. Aandeelhouders die deelnemen aan het 

Communicatiekanaal Aandeelhouders hebben de agenda en een volmachtformulier via de post ontvangen, en zijn in de 

gelegenheid om elektronisch stem uit te brengen via www.proxyvote.nl, met gebruikmaking van het controlenummer op 

het volmachtformulier.

Er zal tijdens de vergadering elektronisch worden gestemd. Om dat mogelijk te maken, worden gevolmachtigden die 

verschillende aandeelhouders vertegenwoordigen en die steminstructies hebben ontvangen, zodanig dat zij niet voor alle 

aandelen waarvoor zij ter vergadering aanwezig zullen zijn op gelijke wijze kunnen stemmen (voor, tegen, onthouding), 

verzocht uiterlijk op maandag 21 april 2008 contact op te nemen met het secretariaat van de vennootschap (zie 

contactgegevens onder aan deze brief) teneinde een behoorlijke verwerking van die instructies mogelijk te maken.

Ter aanvulling op de agenda zal ik thans een nadere toelichting geven op afzonderlijke agendapunten.

Agendapunt 2: Presentatie en bespreking jaarverslag 2007 en relevante ontwikkelingen

Sir Crispin Davis, Reed Elsevier’s Chief Executive Offi cer, zal een presentatie geven over de gang van zaken in het bedrijf 

en de resultaten in 2007 en aandacht besteden aan relevante ontwikkelingen. Er zal gelegenheid zijn voor discussie.

Agendapunt 3: Bespreking en vaststelling van de Jaarrekening 2007

De Reed Elsevier Annual Reports and Financial Statements 2007, het offi ciële Engelstalige jaarverslag en de jaarrekening 

met de accountantsverklaring, alsmede een Nederlandstalige vertaling van het persbericht over de resultaten in 2007 zijn 

beschikbaar op de website van de vennootschap (www.reedelsevier.com). Gedrukte exemplaren van deze documenten 

kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat van de vennootschap in een beperkte oplage. Om redenen van effi ciency 

is besloten niet langer een separate samenvatting van het jaarverslag uit te brengen, mede omdat de beschikbaarheid 

van een dunner document voor verzendingsdoeleinden thans minder relevant is door de online-beschikbaarheid van het 

jaarverslag.

Agendapunt 4: Kwijting bestuurders en commissarissen

Dit jaarlijkse agendapunt betreft de kwijting voor de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen 

afzonderlijk. Ik verwijs naar de agenda.
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Agendapunt 5: Dividend

De geëgaliseerde slotdividenden die door de gecombineerde raad van Reed Elsevier NV en door de board van Reed 

Elsevier PLC worden voorgesteld zijn €0,311 voor Reed Elsevier NV en 13,6p voor Reed Elsevier PLC, een stijging van 

respectievelijk 2% en 15% t.o.v. het voorgaande jaar. In combinatie met het in 2007 uitgekeerde interim-dividend komt dit, 

ten opzichte van het dividend over het voorgaande jaar, neer op een totaaldividend over 2007 van respectievelijk €0,425 en 

18,1p, een stijging van 5% voor Reed Elsevier NV en van 14% voor Reed Elsevier PLC. Het verschil in de groeipercentages 

voor het dividend is het gevolg van wisselkoersfl uctuaties euro/pond sterling tussen de data waarop het dividend vorig jaar 

en dit jaar werd aangekondigd. 

De dividenddekking, op basis van het aangepaste resultaat per aandeel en het totaal van het interim dividend en 

het voorgestelde slotdividend over het jaar, was een factor 1,9 voor Reed Elsevier NV en 2,0 voor Reed Elsevier PLC. 

Ons ongewijzigde dividendbeleid is dat het dividend normaal gesproken over de langere termijn tenminste twee keer 

gedekt dient te zijn door het aangepaste resultaat per aandeel.

Agendapunt 6: Benoeming externe accountant

Het Audit Committee heeft een formeel onderzoek gedaan naar het functioneren van de externe accountants en de 

effectiviteit van de accountantscontrole. Op basis van dit onderzoek en van hetgeen nadien werd vastgesteld ten aanzien 

van de planning en uitvoering van de externe accountantscontrole over het boekjaar 2007, heeft het Audit Committee 

aanbevolen dat Deloitte Accountants B.V. zal worden herbenoemd als de externe accountant van de vennootschap tot de 

jaarlijke algemene vergadering in 2009. De raad van commissarissen volgt deze aanbeveling met steun van de raad van 

bestuur. Zie ook het rapport van de Audit Committees op de pagina’s 76-78 van het jaarverslag.

Agendapunten 7 en 8: Voorgestelde benoemingen in de raad van commissarissen en raad van bestuur

Het Corporate Governance Committee, dat bestaat uit alle leden van de raad van commissarissen, heeft het afgelopen 

jaar het functioneren en de samenstelling van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen, alsmede van de 

committees, beoordeeld. Ook werd een externe adviseur verzocht de effectiviteit van deze bestuursorganen te beoordelen. 

Op basis van deze analyses meent het Nominations Committee dat het functioneren van elk van de personen die wordt 

voorgedragen voor herbenoeming door de Jaarlijkse Algemene Vergadering, nog steeds effectief is en het Committee 

heeft vastgesteld dat zij nog immer blijk geven van toewijding aan hun onderscheiden functies bij de onderneming. 

Er wordt verwezen naar de beschrijving van het werk van het Corporate Governance Committee en het Nominations 

Committee op de pagina’s 45-46 van het jaarverslag.

Aan het eind van de jaarlijkse algemene vergadering en overeenkomstig het rooster van aftreden zal Lisa Hook aftreden 

als lid van de raad van commissarissen en zullen Sir Crispin Davis, Gerard van de Aast en Andrew Prozes aftreden als lid 

van de raad van bestuur. Elk van de volgens rooster aftredende personen stelt zich beschikbaar voor een herbenoeming 

en is herbenoembaar. De gecombineerde raad beveelt aan hen te herbenoemen.

In december 2007 is Strauss Zelnick, wegens toegenomen werkzaamheden in de VS, afgetreden als lid van de raad van 

commissarissen en non executive director van Reed Elsevier PLC, na drie jaar in functie te zijn geweest. Wij hebben 

op verschillende manieren kunnen profi teren van zijn inzicht en brede ervaring in de media-industrie en zijn hem dank 

verschuldigd voor zijn bijdrage. 

Rolf Stomberg zal aan het eind van de algemene vergadering aftreden, na negen jaar in functie te zijn geweest als lid van 

de raad van commissarissen, als senior independent director van Reed Elsevier en als voorzitter van het Remuneration 

Committee. Hij is voor Reed Elsevier van grote waarde geweest in een periode met signifi cante veranderingen en wij 

danken hem voor zijn substantiële bijdrage.

De persoonsgegevens met betrekking tot de personen die worden voorgedragen voor benoeming zijn opgenomen 

in Appendix B bij de agenda. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten is de benoeming van bestuurders en 

commissarissen voor een maximale periode van drie jaar. Benoemingen in de raad van commissarissen geschieden 

overeenkomstig het profi el dat voor deze raad is vastgesteld en dat beschikbaar is op de Reed Elsevier website 

(www.reedelsevier.com).
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Agendapunt 9: Wijziging van het beloningsbeleid en van de honoraria voor commissarissen

Ik verwijs naar het Remuneration Report op de pagina’s 51-75 van het jaarverslag, dat de informatie bevat die op grond 

van Nederlandse en Engelse regelgeving moet worden geopenbaard. Het verslag is opnieuw vormgegeven om de 

toegankelijkheid te vergroten. Mark Elliott is Rolf Stomberg opgevolgd als voorzitter van het Remuneration Committee en 

zijn inleiding op pagina 52 van het jaarverslag zet uiteen welke overwegingen het Remuneration Committee heeft gehad 

om wijziging te brengen in het beloningsbeleid. 

Wij vragen aandeelhouders bij agendapunt 9(a) akkoord te gaan met deze wijzigingen als toegelicht door de heer Elliott en 

in het bijzonder:

 •  Een 2%-punt verhoging van de vereiste samengestelde groei van het jaarlijkse aangepaste resultaat per 

aandeel waaraan getoetst wordt of voldaan is aan de prestatiemaatstaven uit hoofde van het langetermijn 

aandelenoptieplan (LTIP), het bonus investerings plan (BIP) en het aandelenoptieplan voor managers (Executive 

Share Option Scheme - ESOS). Zowel de minimale groeinorm voor het resultaat per aandeel waaraan voldaan 

moet zijn, alsook, waar toepasselijk, de zeer veeleisende prestatieniveaus die gehaald moeten worden om in 

aanmerking te kunnen komen voor maximale toekenning, zullen elk verhoogd worden met 2%-punten ten aanzien 

van toekenningen in 2008 uit hoofde van bovengenoemde plannen. Het Remuneration Report geeft hiervan voor 

ieder van de afzonderlijke plannen een gedetailleerde uiteenzetting.

 •  Voorts zal, om recht te doen aan de veeleisendheid van de begrotingsdoelstellingen, de maximale jaarlijkse bonus 

die bestuurders kunnen behalen, verhoogd worden tot 100% van het salaris (was 90% in 2007).  

Zoals uiteengezet op pagina 64 van het Remuneration Report wordt voorts onder punt 9(b) een verhoging van het 

honorarium van de commissarissen/non executive directors voorgesteld, om dit meer in overeenstemming te brengen 

met wat bij ondernemingen met een vergelijkbare omvang en internationale karakteristiek wordt betaald. Het honorarium 

van de Chairman van Reed Elsevier (tevens voorzitter van de raad van commissarissen) blijft ongewijzigd. De voorgestelde 

honoraria betreffen de functies van commissaris bij Reed Elsevier NV en Elsevier Reed Finance BV en als non executive 

director van Reed Elsevier PLC en van Reed Elsevier Group plc. Daarbij wordt rekening gehouden met de omstandigheid 

dat een director in het Verenigd Koninkrijk functioneert als lid van een unitary board. De gecombineerde raad beveelt aan 

dat de algemene vergadering de navolgende voorgestelde totale honoraria voor de leden van de raad van commissarissen 

zal goedkeuren:

Jaarlijks honorarium 2008 Jaarlijks honorarium 2007

Voorzitter RvC/Chairman Reed Elsevier €350.000 €350.000

Commissarissen/non-executive directors £55.000/€75.000 £45.000/€65.000

Additioneel voor de voorzitter van:

- Audit Committee £15.000/€20.000 £7.000/€12.000

- Remuneration Committee £15.000/€20.000 £7.000/€12.000

Het is de bedoeling dat het honorarium van Dien de Boer-Kruyt, die lid is van de raden van commissarissen van 

Reed Elsevier NV, Elsevier Reed Finance BV en Reed Elsevier Nederland BV zal worden verhoogd naar €48.000 

(van €33.800 in 2007).

De voorzitter van de raad van commissarissen is tevens chairman van het Nominations Committee en het Corporate 

Governance Committee, maar geniet uit hoofde daarvan geen additioneel honorarium.

Brief aan aandeelhouders Reed Elsevier NV (vervolg)
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Agendapunt 10: Machtiging van de raad van bestuur tot inkoop van aandelen

Dit is een jaarlijks terugkerend agendapunt dat beoogt de raad van bestuur de noodzakelijke fl exibiliteit te geven om 

aandelen in te kopen. De maximumprijs waarvoor aandelen mogen worden ingekocht is beschreven in de agenda. De 

inkoop van aandelen op grond van deze machtiging is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap 

en kan niet leiden tot een bezit door de vennootschap (tesamen met haar dochtermaatschappijen) van eigen aandelen 

voor zover dat percentage daardoor mocht worden overschreden. De bevoegdheid zal slechts gebruikt worden in 

omstandigheden waarbij de gecombineerde raad na zorgvuldige afweging van mening is dat de inkoop naar verwachting 

groei van het aangepaste resultaat per aandeel zal bewerkstelligen en in het belang is van de vennootschap en haar 

gezamenlijke aandeelhouders.

Indien door de aandeelhouders goedgekeurd, zal deze bevoegdheid de vennootschap in staat stellen door te gaan met 

het jaarlijkse programma tot inkoop van aandelen dat in 2006 een aanvang nam. De gecombineerde raad is van oordeel 

dat voortzetting van dit programma een effi ciënte vermogenssituatie verder zal bevorderen. Inkoop van aandelen in de 

vennootschap en in Reed Elsevier PLC zal geschieden overeenkomstig de egalisatieratio.

Na de aandelenconsolidatie, effectief 7 januari 2008, bestond het geplaatste aandelenkapitaal uit 658.127.218 gewone 

aandelen van €0,07 en 4.050.720 R-aandelen van €0,70. 30.584.485 gewone aandelen van €0,07 (met inbegrip van 

8.682.054 aandelen gehouden door de employee benefi t trust voor werknemers van Reed Elsevier Group plc) en 

135.179 R-aandelen van €0,70 zijn ingekocht en bevinden zich in portefeuille.

Agendapunt 11: Aanwijzing van de gecombineerde raad als het orgaan bevoegd tot de uitgifte van aandelen, tot het 

verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht

Ook dit voorstel is een jaarlijks terugkerend agendapunt. Agendapunt 11(a) beoogt verlenging van de bevoegdheid van 

de gecombineerde raad tot het uitgeven van aandelen en tot het verlenen van optierechten. De bevoegdheid zal gelden 

voor een periode van achttien maanden en is beperkt op de wijze als beschreven in de agenda. De gecombineerde raad 

zal uitsluitend van deze bevoegdheid gebruik maken indien geoordeeld wordt dat zulks in het belang zal zijn van de 

vennootschap en haar gezamenlijke aandeelhouders.

Agendapunt 11(b) is het noodzakelijk complement van 11(a). Het beoogt de gecombineerde raad de bevoegdheid te 

geven om het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders te beperken of uit te sluiten bij uitgifte van aandelen of het 

verlenen van optierechten krachtens besluit van dit orgaan. 

Ik hoop dat een groot gedeelte van onze aandeelhouders bij de vergadering aanwezig zal zijn, in persoon of bij 

gevolmachtigde, en we zien uit naar de gelegenheid om onze uitstekende resultaten over 2007 toe te lichten. 

De raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn van oordeel dat alle voorstellen die aan de jaarlijkse algemene 

vergadering worden voorgelegd in het belang zijn van de vennootschap en van de aandeelhouders als geheel. Wij bevelen 

u aan te stemmen overeenkomstig de voorstellen. Bestuurders en commissarissen zijn van plan dit zelf ook te doen voor 

de individueel door hen gehouden aandelenbelangen.

Hoogachtend,

Jan Hommen

(Voorzitter van de raad van commissarissen)

Secretariaat Reed Elsevier NV

Postbus 470

1000 AL Amsterdam

Tel  020 4852222

Fax 020 485 2032

Website www.reedelsevier.com
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AGENDA

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Reed Elsevier N.V

(“de vennootschap”),

te houden op donderdag 24 april 2008 om 10.30 uur, in Hotel Okura te Amsterdam

Een toelichting op de agendapunten is opgenomen in de bijgaande brief van de voorzitter van de raad van commissarissen 

en de Appendices1.

De term ‘gecombineerde raad’ heeft de in de statuten gegeven betekenis en verwijst naar het vennootschapsorgaan dat 

bestaat uit de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen.

De oproep voor de vergadering die werd gepubliceerd op de wijze als voorgeschreven in de statuten alsook op de website 

van de vennootschap, is aangehecht als Appendix A.

1. Opening

2. Presentatie en bespreking jaarverslag 2007 en relevante ontwikkelingen

Verwezen wordt naar de verschillende berichten en verslagen over het bedrijf en de resultaten als opgenomen 

in de Reed Elsevier Annual Reports and Financial Statements 2007. Kopieën kunnen worden verkregen van de 

website van de onderneming (www.reedelsevier.com). Tijdens de algemene vergadering zal een presentatie 

worden gegeven en er zal gelegenheid zijn voor discussie.

3. Bespreking en vaststelling van de Jaarrekening 2007

De jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2007 is opgenomen in en worden gevormd door de 

Reed Elsevier Annual Reports and Financial Statements 2007 (‘Jaarverslag’). Deloitte Accountants BV heeft 

deze onderzocht en daaromtrent zonder voorbehoud een goedkeurende verklaring afgegeven en zij zullen in de 

vergadering aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

4. Kwijting voor de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen

 4(a)  Overeenkomstig artikel 31.2 van de statuten wordt de vergadering verzocht kwijting te verlenen aan de leden 

van de raad van bestuur voor hun functioneren en in het bijzonder het gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 

2007.

4(b)  Overeenkomstig artikel 31.2 van de statuten wordt de vergadering verzocht kwijting te verlenen aan de 

leden van de raad van commissarissen voor hun functioneren en in het bijzonder hun toezicht op het 

bestuur tijdens het boekjaar 2007.

5. Dividend

Onder voorbehoud dat de vergadering de jaarrekening over het boekjaar 2007 zal vaststellen, wordt door de 

gecombineerde raad over het boekjaar 2007 een slotdividend in contanten voorgesteld van €0,311 per gewoon 

aandeel van €0.07 nominaal. Rekening houdend met het per 24 augustus 2007 uitgekeerde interim-dividend van 

€0,114, betekent dit voorstel dat het totale dividend over 2007 €0,425 zal bedragen. Het slotdividend zal per 16 mei 

2008 betaalbaar worden gesteld en de gewone aandelen zullen vanaf 28 april 2008 ex-(slot)dividend worden 

verhandeld.

6. Benoeming van externe accountant

Overeenkomstig de aanbeveling van het Audit Committee wordt door de raad van commissarissen voorgesteld 

Deloitte Accountants BV te benoemen als externe accountants van de vennootschap tot de jaarlijkse algemene 

vergadering in 2009, onder condities vast te stellen door de raad van commissarissen. De belangrijkste 

overwegingen die aan dit voorstel ten grondslag liggen zijn uiteengezet in bijgaande brief van de voorzitter van de 

raad van commissarissen.

1  De vergaderstukken, de jaarstukken, het profi el voor de raad van commissarissen, een volmachtformulier en andere 

relevante informatie is te vinden op Reed Elsevier’s website (www.reedelsevier.com)
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7. Wijzigingen in de raad van commissarissen

7(a) Herbenoeming Lisa Hook

Overeenkomstig het rooster van aftreden vastgesteld door de gecombineerde raad zal Lisa Hook aan het eind 

van de vergadering aftreden als lid van de raad van commissarissen. Overeenkomstig aanbeveling van het 

Nominations Committee wordt door de gecombineerde raad voorgesteld haar te herbenoemen. 

Er wordt verwezen naar de brief van de voorzitter van de raad van commissarissen waarin de overwegingen van 

de gecombineerde raad voor deze voorgestelde benoemingen zijn opgenomen. De voorstellen worden gedaan 

met inachtneming van het profi el voor de raad van commissarissen dat beschikbaar is op de website van de 

vennootschap (www.reedelsevier.com).

Overeenkomstig de statuten zijn benoemingen in de raad van commissarissen voor een periode van ten hoogste 

drie jaar. Mevrouw Hook is benoembaar en heeft verklaard een benoeming te zullen aanvaarden. De relevante 

persoonsgegevens als bedoeld in artikel 21.4 van de statuten zijn opgenomen in Appendix B bij deze agenda.

8. Wijzigingen in de raad van bestuur

8(a) Herbenoeming Sir Crispin Davis

8(b) Herbenoeming Gerard van de Aast

8(c) Herbenoeming Andrew Prozes

Overeenkomstig het rooster van aftreden vastgesteld door de gecombineerde raad zullen Sir Crispin Davis, 

Gerard van de Aast en Andrew Prozes aan het eind van de vergadering aftreden als lid van de raad van bestuur. 

Overeenkomstig aanbevelingen door het Nominations Committee worden zij voorgedragen voor herbenoeming. 

De overwegingen die aan deze voorstellen ten grondslag liggen, zijn uiteengezet in de bijgaande brief van de 

voorzitter van de raad van commissarissen. De aanbevelingen zullen voor iedere kandidaat afzonderlijk in 

stemming worden gebracht.

Overeenkomstig de statuten zijn benoemingen in de raad van bestuur voor een periode van ten hoogste drie 

jaar.  Alle kandidaten zijn benoembaar en hebben verklaard een benoeming te zullen aanvaarden. De relevante 

persoonsgegevens van de kandidaten als bedoeld in artikel 15.3 van de statuten zijn opgenomen in Appendix B bij 

deze agenda.

9. Wijzigingen beloningsbeleid en in honoraria commissarissen

Er wordt verwezen naar het Remuneration Report op de pagina’s 51-75 van het Jaarverslag.

9(a)  Overeenkomstig aanbeveling van het Remuneration Committee verzoekt de gecombineerde raad aan de 

algemene vergadering om goedkeuring voor een wijziging van het beloningsbeleid zoals toegelicht in de 

brief van de voorzitter van de raad van commissarissen.

9(b)   De gecombineerde raad beveelt aan en verzoekt om goedkeuring voor een verhoging van het honorarium 

van de leden van de raad van commissarissen zoals toegelicht in de brief van de voorzitter van de raad van 

commissarissen.

10. Machtiging van de raad van bestuur tot verkrijging van aandelen in de vennootschap

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van de statuten wordt voorgesteld de raad van bestuur, voor een 

periode die eindigt op en met inbegrip van 30 september 2009, te machtigen aandelen in de vennootschap te 

verwerven, in en buiten beursverkeer, tot het maximum als vermeld in artikel 9.2(b) van de statuten, voor een 

tegenwaarde die niet lager zal zijn dan de nominale waarde en die niet uitgaat boven het hogere bedrag van 

(a) 105% van de gemiddelde koers van het aandeel Reed Elsevier NV op Euronext Amsterdam gedurende de 

5 beursdagen direct voorafgaande aan de dag van inkoop, (b) de koers van de laatste onafhankelijke transactie in 

gewone aandelen Reed Elsevier NV op Euronext Amsterdam, of (c) de alsdan meest recente biedkoers voor een 

gewoon aandeel Reed Elsevier NV op Euronext Amsterdam. Als de inkoop R-aandelen betreft, zal de prijs niet 

lager zijn dan de nominale waarde en niet hoger dan indien deze zou worden berekend voor de gewone aandelen 

waarin ze kunnen worden geconverteerd.
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11 Aanwijzing van de gecombineerde raad als het orgaan bevoegd tot uitgifte van aandelen, tot het verlenen van 

rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht

11(a)  Overeenkomstig en binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 6.2 van de statuten wordt voorgesteld 

de gecombineerde raad, voor een periode die eindigt op en met inbegrip van 30 september 2009, aan te 

wijzen als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten, 

 (i)  uitgifte van aandelen in de vennootschap en tot het verlenen van rechten tot het nemen van 

aandelen, tot ten hoogste 10% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap bij het sluiten 

van Euronext Amsterdam op 24 april 2008; en voorts en zonder dat de 10% restrictie geldt,

 (ii)  tot uitgifte van aandelen in de vennootschap ter voldoening aan verplichtingen bij uitoefening van 

rechten uit hoofde van goedgekeurde aandelen (optie) plannen, 

  met dien verstande dat de bevoegdheid volgens (i) en (ii) begrensd zal zijn door het bepaalde in artikel 6.2 

van de statuten;  

11(b)  Overeenkomstig en binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 7.4 van de statuten wordt voorgesteld 

de gecombineerde raad aan te wijzen als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is het voorkeursrecht van 

aandeelhouders bij de uitgifte van aandelen en bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen 

krachtens besluit van de gecombineerde raad te beperken of uit te sluiten, voor een periode die eindigt op 

en met inbegrip van 30 september 2009.

12. Rondvraag

13. Sluiting

Appendices:

Appendix A Oproep voor de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering

Appendix B Persoonsgegevens kandidaten voorgedragen voor benoeming

Appendix C Routebeschrijving Hotel Okura
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Appendix A

Bij de Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2008

Oproep voor de

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Reed Elsevier NV

gevestigd te Amsterdam, Radarweg 29

(Handelsregister Amsterdam nr. 33155037)

te houden op donderdag 24 april 2008, ‘s morgens om 10.30 uur

in Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333, te Amsterdam

Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht, worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de 

vergadering, waarvan de verkorte agenda als volgt luidt:

1. Opening

2. Presentatie en bespreking jaarverslag 2007 en relevante ontwikkelingen

3. Bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2007

4(a) Kwijting voor de leden van de raad van bestuur

4(b) Kwijting voor de leden van de raad van commissarissen

5.  Dividend (Slotdividend 2007: €0,311 per gewoon aandeel)

6. Benoeming Deloitte Accountants BV als externe accountants

7. Wijzigingen in de raad van commissarissen

 7(a) Herbenoeming Lisa Hook

8. Wijzigingen in de raad van bestuur

 8(a) Herbenoeming Sir Crispin Davis

 8(b) Herbenoeming Gerard van de Aast

 8(c) Herbenoeming Andrew Prozes

9. Wijzigingen beloningsbeleid en honorarium commissarissen

10. Machtiging raad van bestuur tot verkrijging van aandelen in de vennootschap

11(a) Aanwijzing orgaan bevoegd tot uitgifte van aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen

11(b) Aanwijzing orgaan bevoegd tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht

12. Rondvraag

13. Sluiting

De volledige agenda met toelichting, het jaarverslag en de jaarrekening met accountantsverklaring, en de gegevens 

betreffende kandidaten voorgesteld voor benoeming, alsmede een volmacht en steminstructieformulier zijn verkrijgbaar 

ten kantore van de vennootschap en beschikbaar op de Reed Elsevier website (www.reedelsevier.com).

Toegang en vergaderrechten

Aandeelhouders hebben toegang tot de vergadering indien zij op donderdag 27 maart 2008 (“Registratiedatum”), na 

verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum, geregistreerd staan als aandeelhouders van de 

vennootschap bij een bank of effecteninstelling die is aangesloten bij Euroclear Nederland.

Aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht, die de vergadering wensen bij te wonen, 

dienen te bewerkstelligen dat de bij Euroclear Nederland aangesloten bank of effecteninstelling waar hun aandelen in 

administratie zijn, uiterlijk op donderdag 17 april 2008 aan ABN AMRO Bank N.V. (Client desk 076-579 9455, open tussen 

8 en 16 uur, of servicedesk.beleggen@nl.ABNAMRO.com) meedeelt dat zij aandeelhouder waren op de Registratiedatum 

en dat zij de vergadering wensen bij te wonen, met vermelding van het betreffende aantal aandelen. De aandeelhouder 

zal een bevestiging van aanmelding ontvangen. Bij overlegging daarvan door de aandeelhouder of de gevolmachtigde 

voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergadering in het Hotel Okura op 24 april 2008, zullen de aandeelhouder of diens 

gevolmachtigde toegang verkrijgen tot de vergadering.

Aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht, die in persoon per de Registratiedatum 

om 18.00 uur vermeld staan in het aandeelhoudersregister van de vennootschap, zijn gerechtigd de vergadering bij te 

wonen, indien zij de raad van bestuur schriftelijk in kennis hebben gesteld (aan onderstaand correspondentieadres) van 

hun voornemen de vergadering bij te wonen. Zij ontvangen een bevestiging van de vennootschap en bij vertoon daarvan 
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voorafgaand aan de vergadering in Hotel Okura op 24 april 2008 zal de aandeelhouder of diens gevolmachtigde tot de 

vergadering worden toegelaten.

Vertegenwoordiging door een gevolmachtigde

Met inachtneming van het bovenstaande, kunnen aandeelhouders en andere vergadergerechtigden de vergadering 

bijwonen in persoon en kunnen zij zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Volmachten (model 

beschikbaar op www.reedelsevier.com) moeten schriftelijk worden opgemaakt en dienen de aandeelhouder en de 

gevolmachtigde naar genoegen van de vennootschap voldoende te identifi ceren, alsmede het aantal aandelen waarvoor 

de gevolmachtigde de aandeelhouder in de AVA zal vertegenwoordigen. De volmacht dient uiterlijk op maandag 21 april 

2008 door de Vennootschap (zie onderstaand correspondentieadres) te worden ontvangen.

Gevolmachtigden die verschillende aandeelhouders vertegenwoordigen en die steminstructies hebben ontvangen, zodanig 

dat zij de afzonderlijke agendapunten niet voor alle aandelen waarvoor zij ter vergadering aanwezig zullen zijn op gelijke 

wijze kunnen stemmen (voor, tegen, onthouding), dienen uiterlijk maandag, 21 april 2008 contact op te nemen met het 

secretariaat van de vennootschap (zie onderstaande contactgegevens) om een behoorlijke verwerking van die instructies 

door het elektronisch stemsysteem mogelijk te maken.

Houders van aandelen Reed Elsevier NV die zich hebben opgegeven voor het Communicatiekanaal Aandeelhouders 

(www.communicatiekanaal.nl) ontvangen via de post of via email instructies over de wijze waarop zij zich op de 

vergadering kunnen laten vertegenwoordigen. Participanten kunnen elektronisch stemmen via www.proxyvote.nl, met 

gebruikmaking van het controlenummer op het steminstructieformulier.

Personen zonder geldig toegangsbewijs zullen niet tot de vergadering worden toegelaten. Er kan worden verzocht om 

een geldig legitimatiebewijs.

Amsterdam, 20 maart 2008 Gecombineerde Raad

Communicatie met de vennootschap omtrent bovenstaande informatie via:

Secretariaat Reed Elsevier NV

Postbus 470, 1000 AL Amsterdam

Tel. 020–4852222, Fax 020-485 2032
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Appendix B

Bij de Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2008

Agendapunten 7 en 8:  Persoonsgegevens van kandidaten voor benoeming

Lisa Hook (50)  (Amerikaanse) Benoemd in 2006. President and Chief Operating Offi cer van NeuStar Inc. 

Was daarvoor President and Chief Operating Offi cer van Sun Rocket Inc. Was President 

van AOL Broadband, Premium and Developer Services. Was voor toetreding tot AOL 

founding partner bij Brera Capital Partners LLC. Was voorheen Chief Operating Offi cer 

van Time Warner Telecom. Is juridisch adviseur geweest van de Chairman van de Federal 

Communications Commission in de VS en was Senior Counsel van Viacom Cable. Mevrouw 

Hook heeft geen belang in de aandelen van de vennootschap. Haar brede ervaring in de 

media industrie en haar juridische achtergrond passen binnen het profi el voor de raad van 

commissarissen.

Sir Crispin Davis (58)  (Brits) Chief executive offi cer sinds 1999. In 2004 geridderd in het Verenigd Koninktijk 

wegens verdiensten voor de informatie-industrie. Non-executive director van 

GlaxoSmithKline plc. Voor toetreding tot Reed Elsevier Chief Executive Offi cer van Aegis 

Group plc.  Van 1990 tot 1993 lid van de main board van Guinness plc en Group Managing 

Director van United Distillers.  Hij was 20 jaar in dienst van Procter & Gamble, waar 

hij leidinggevende posities bekleedde in de UK en Duitsland, laatstelijk als president, 

North American Food Business. Voor het belang van de heer Davis in effecten van de 

vennootschap, wordt verwezen naar het Directors Remuneration Report.

Gerard van de Aast (50)  (Nederlander) Chief Executive Offi cer van de Reed Business divisie sinds 2000. Lid van de 

Raad van Commissarissen van Océ N.V. Voordat hij toetrad tot Reed Elsevier was hij vice 

president en general manager van Compaq’s Enterprise business in Europa, het Midden-

Oosten en Afrika. Voor het belang van de heer Van de Aast in effecten van de vennootschap, 

wordt verwezen naar het Directors Remuneration Report.

Andrew Prozes (62)  (Canadees) Chief executive offi cer van de LexisNexis divisie sinds 2000. Non-executive 

director van Cott Corporation sinds januari 2005. Voordat hij in dienst trad van Reed 

Elsevier was hij een Executive Vice-President bij de West Group, onderdeel van de Thomson 

Corporation, en daarvoor Group President van Southam Inc. Voor het belang van de heer 

Prozes in effecten van de vennootschap, wordt verwezen naar het Directors Remuneration 

Report.
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Appendix C

bij de Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2008

Bereikbaarheid Hotel Okura

Met het openbaar vervoer:

Vanaf CS: 

tramlijn 25 – halte Cornelis Troostplein of Churchilllaan 

Vanaf Station Sloterdijk: 

tramlijn 12 – halte Cornelis Troostplein of Churchilllaan 

bus 15 – halte Scheldestraat/Churchilllaan 

Vanaf Amstel Station: 

tramlijn 12 – halte Cornelis Troostplein of Churchilllaan 

bus 15 – halte Scheldestraat/Churchilllaan 

Vanaf Muiderpoort: 

bus 15 – halte Scheldestraat/Churchilllaan 

Vanaf station RAI 

10-15 minuten loopafstand naar Hotel Okura

Per auto:

Vanuit alle richtingen Ring A10 volgen.

Afslag RAI (S109) en bij de stoplichten rechtsaf richting RAI/Centrum (S109).

Volg de borden richting Zuid (S109). 

Bij de rotonde, via het Europaplein, rechtdoor de Scheldestraat in. 

Bij de stoplichten op de kruising met de Churchilllaan, rechtdoor. 

Over de brug ziet u rechts Hotel Okura.

Parkeren bij Hotel Okura

Bovengronds 40 plaatsen. Ondergronds 100 plaatsen. Beperkte beschikbaarheid. 

Betaald parkeren in de omgeving.
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