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Aan de aandeelhouders van Reed Elsevier NV 

Amsterdam, 7 maart 2011

 
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 
 
 

Geachte aandeelhouder,  

Het doet mij genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Reed 
Elsevier NV (de Vennootschap). De AVA zal plaatsvinden op dinsdag 19 april 2011 om 10.30 uur in het Hilton Hotel, 
Apollolaan 138 te 1077 BG Amsterdam.

Wij hebben op 17 februari 2011 aangekondigd dat Lord Sharman zal aftreden als lid van de Raad van Commissarissen 
bij de aankomende AVA en dat hij zich niet beschikbaar zal stellen voor herbenoeming. Lord Sharman werd benoemd 
tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap in april 2002. Ik wil Colin Sharman hierbij 
dankzeggen voor zijn waardevolle bijdrage gedurende de afgelopen 9 jaar als lid van de Raad van Commissarissen en als 
Voorzitter van de Audit Committee. Als lid van de Nominations Committee en, tot voor kort, als voorzitter van de Audit 
Committee heeft Colin een grote invloed gehad op de ontwikkeling van het bedrijf gedurende het afgelopen decennium. 
Wij betreuren het dat hij de Raad van Commissarissen verlaat.

Op 17 februari 2011 hebben wij ook aangekondigd dat wij voornemens zijn om de heer Adrian Hennah te laten benoemen 
als lid van de Raad van Commissarissen van Reed Elsevier NV. Hij wordt ook non-executive director van Reed Elsevier 
PLC en Reed Elsevier Group plc. 

Het doet ons veel genoegen de heer Hennah te mogen verwelkomen bij Reed Elsevier. Adrian Hennah werd benoemd 
als chief financial officer bij Smith & Nephew plc in 2006. Adrian Hennah heeft gedurende 25 jaar aanzienlijke kennis 
en ervaring opgedaan op het gebied van financiële en operationele zaken in de sectoren van medische hulpmiddelen, 
technologie en de farmaceutische industrie. Dit betekent dat Adrian Hennah zeer relevante ervaring zal inbrengen en dat 
hij een uitstekende aanvulling zal vormen op de thans aanwezige kennis en ervaring binnen de Raad van Commissarissen.

Overeenkomstig de bepalingen van de UK Corporate Governance Code die door The Financial Reporting Council in mei 
2010 werd gepubliceerd, zullen alle leden van de Board of Directors van Reed Elsevier PLC bij de volgende algemene 
vergadering van aandeelhouders van Reed Elsevier PLC aftreden. In lijn met Reed Elseviers governance regelingen dienen 
leden van het bestuur zoveel mogelijk op hetzelfde moment af te treden. Overeenkomstig deze governance bepalingen 
zullen alle overige leden van de Raad van Commissarissen en beide leden van de Raad van Bestuur aftreden bij de 
komende AVA. Ieder van deze aftredende bestuurders en commissarissen stelt zich beschikbaar voor herbenoeming. Voor 
verdere informatie verwijs ik u naar de toelichting bij de agenda. 

Wij hebben de vergoeding van de Raad van Commissarissen zoals goedgekeurd tijdens de algemene aandeelhouders-
vergadering van 2008 heroverwogen. Voorgesteld wordt om de vaststelling van de vergoeding van de Raad van 
Commissarissen / non-executive directors van Reed Elsevier PLC beter op elkaar af te stemmen. Om dat te 
bewerkstelligen en in overeenstemming met artikel 21 lid 8 van de statuten van de Vennootschap, stelt de Gecombineerde 
Raad voor om de maximale vergoeding van de Raad van Commissarissen vast te stellen op €600.000 per jaar. Ter 
vergelijking, de maximale jaarlijkse vergoeding van non-executive directors van Reed Elsevier PLC is £500.000, 
goedgekeurd door de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Reed Elsevier PLC in 2010. Voor verdere informatie, zie de 
toelichting bij de agenda.

De overige agendapunten voor deze vergadering zullen u bekend voorkomen en worden nader uitgelegd in de bijgesloten 
agenda met toelichting. Het jaarverslag van de Vennootschap over 2010 alsmede de jaarrekeningen zijn te vinden op de 
website van Reed Elsevier (www.reedelsevier.com).

Reed Elsevier stelt actieve deelname door aandeelhouders tijdens de AVA op prijs, zowel door het stellen van vragen 
als door het uitbrengen van een stem. Als u de vergadering wenst bij te wonen, kunt u uw aandelen registreren op de 
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wijze omschreven in de toelichting op de agenda voor de AVA. De informatie is ook terug te lezen op de website van de 
Vennootschap. Een volmacht is verstuurd aan die aandeelhouders die geregistreerd staan in het aandeelhoudersregister 
van de Vennootschap en zal aan die aandeelhouders worden toegezonden die deelnemen aan het Communicatiekanaal. 
Tijdens de AVA wordt er elektronisch gestemd. 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 zijn op gelijke wijze kunnen stemmen (voor, tegen, onthouding), dienen uiterlijk 
op dinsdag 12 april 2011 om 17.00 uur contact op te nemen met het secretariaat van de Vennootschap (zie onderstaande 
contactgegevens) om een juiste verwerking van die instructies door het elektronisch stemsysteem mogelijk te maken.

Ik zie er naar uit u op 19 april te mogen ontmoeten.

Hoogachtend,

Anthony Habgood 
Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Secretariaat Reed Elsevier NV
Postbus 470 
1000 AL Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 485 2906 
Fax +31 (0)20 485 2032
Email RENVsecretariaat@reedelsevier.com
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AGENDA
voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

van Reed Elsevier NV (de “Vennootschap”)
te houden op dinsdag 19 april 2011 om 10.30 uur
in het Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam

1. Opening

2. Jaarverslag 2010 (discussie)

3. Vaststelling van de jaarrekening 2010 (besluit) 

4. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen
 a. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (besluit)
 b. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen (besluit)
 
5. Vaststellen en uitkering van dividend (besluit) 

6. Benoeming externe accountant (besluit) 

7. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
 a. Benoeming Adrian Hennah (besluit)
 b. Herbenoeming Mark Elliott (besluit)
 c. Herbenoeming Anthony Habgood (besluit) 
 d. Herbenoeming Lisa Hook (besluit)
 e. Herbenoeming Marike van Lier Lels (besluit)
 f. Herbenoeming Robert Polet (besluit)
 g. Herbenoeming David Reid (besluit)
 h. Herbenoeming Ben van der Veer (besluit)

8. Samenstelling van de Raad van Bestuur
 a. Herbenoeming Erik Engstrom (besluit)
 b. Herbenoeming Mark Armour (besluit)

9. Aanpassing van het remuneratiebeleid voor de Raad van Commissarissen
 a. Aanpassing van het honorarium voor de Senior Independent Director (besluit)
 b. Voorstel van de Gecombineerde Raad om het maximum bedrag van het jaarlijkse honorarium van de Raad van 
   Commissarissen vast te stellen op €600.000

10. Machtiging van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot verkrijging door de Vennootschap van eigen   
 aandelen (besluit) 

11. Aanwijzing van de Gecombineerde Raad als bevoegd orgaan tot het uitgeven van aandelen, het verlenen van  
 rechten tot het nemen van aandelen en het beperken van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht
 a. Aanwijzing van de Gecombineerde Raad als bevoegd orgaan tot het uitgeven van aandelen en tot het verlenen 
   van rechten tot het nemen van aandelen (besluit)
 b. Verlenging van de aanwijzing van de Gecombineerde Raad als bevoegd orgaan tot beperking of uitsluiting van 
   het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht (besluit) 

12. Rondvraag

13. Sluiting
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Toelichting op de agenda
Agendapunt 2: Jaarverslag 2010
De heer Erik Engstrom, Chief Executive Officer van Reed Elsevier, zal een presentatie geven over de ontwikkeling van 
de bedrijfsactiviteiten en de resultaten die in 2010 zijn behaald. Verder zal het verslag van de Raad van Commissarissen 
en de Raad van Bestuur over 2010 worden besproken, waarvoor wordt verwezen naar pagina 166 en volgende van Reed 
Elseviers Annual Reports and Financial Statements 2010.

Agendapunt 3: Vaststelling van de jaarrekening 2010 (besluit) 
De jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2010 is opgenomen in en wordt gevormd door de Reed Elsevier 
Annual Reports and Annual Financial Statements 2010. Deze zijn opgesteld door de Raad van Bestuur. Deloitte 
Accountants B.V. heeft deze onderzocht en daaromtrent zonder voorbehoud een goedkeurende verklaring afgegeven. 
Deloitte Accountants B.V. zal ter vergadering aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Voorgesteld wordt om 
de jaarrekening over 2010 vast te stellen. 

Agendapunt 4: Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van 
Commissarissen

 4a. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (besluit) 

Overeenkomstig artikel 31 lid 2 van de statuten wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verzocht 
kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur in het verslagjaar voor 
zover van zulk bestuur blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de 
jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.
 
 4b. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen (besluit) 

Overeenkomstig artikel 31 lid 2 van de statuten wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verzocht kwijting 
te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht in het verslagjaar voor 
zover van zulk toezicht blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de 
jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

Agendapunt 5: Vaststellen en uitkering dividend (besluit)
Onder voorwaarde van vaststelling van de jaarrekening over 2010 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en 
conform artikel 33 lid 1 van de statuten, stelt de Gecombineerde Raad voor om een slotdividend uit te keren van € 0,303 
per gewoon aandeel met een nominale waarde van €0,07. Rekening houdend met het interim dividend van €0,109 per 
gewoon aandeel dat op 27 augustus 2010 is uitbetaald, betekent dit dat het totale dividend per gewoon aandeel over 2010 
€ 0,412 bedraagt. Het slotdividend wordt betaalbaar gesteld op 17 mei 2011 en de gewone aandelen zullen vanaf 21 april 
2011 ex-dividend worden verhandeld. 

Agendapunt 6: Benoeming externe accountant (besluit) 
Ingevolge artikel 30 lid 6 van de statuten is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd tot het verlenen 
van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een externe accountant. De Audit Committee heeft een formeel 
onderzoek gedaan naar het functioneren van de externe accountant 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 dat op 31 december 2010 is geëindigd, heeft de Audit Committee aanbevolen 
dat Deloitte Accountants B.V. zal worden herbenoemd als externe accountant van de Vennootschap tot de jaarlijkse 
vergadering van aandeelhouders in 2012. De Raad van Commissarissen volgt deze aanbeveling met steun van de Raad 
van Bestuur. 
Voorgesteld wordt om Deloitte Accountants B.V. te benoemen als externe accountant. De voorwaarden en condities die 
op deze herbenoeming van toepassing zijn, zullen worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Verwezen 
wordt naar het verslag van de Audit Committees op pagina’s 81 tot 84 van de Reed Elsevier Annual Reports and Financial 
Statements 2010.

Agendapunt 7: Samenstelling van de Raad van Commissarissen 

 7a. Benoeming Adrian Hennah (besluit)
 7b. Herbenoeming Mark Elliottt (besluit) 
 7c. Herbenoeming Anthony Habgood (besluit) 
 7d. Herbernoeming Lisa Hook (besluit)
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 7e. Herbenoeming Marike van Lier Lels (besluit)
 7f. Herbenoeming Robert Polet (besluit)
 7g. Herbenoeming David Reid (besluit)
 7h. Herbenoeming Ben van der Veer (besluit)

Lord Sharman zal aftreden als lid van de Raad van Commissarissen aan het einde van de aankomende AVA en heeft 
aangegeven zich niet beschikbaar te stellen voor herbenoeming. 

Met het oog op het aftreden van Lord Sharman is er gezocht naar een geschikte kandidaat om toe te treden tot de Raad 
van Commissarissen. Dit heeft geleid tot een aanbeveling van de Nominations Comittee aan de Gecombineerde Raad om 
de heer Adrian Hennah te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap en als non-executive 
director van de Board van Reed Elsevier PLC. Adrian Hennah werd benoemd als chief financial officer van Smith & 
Nephew in 2006. Hij heeft 25 jaar ervaring op het gebied van financiële en operationele zaken in de sectoren van medische 
hulpmiddelen, technologie en de farmaceutische industrie waardoor Adrian Hennah zeer relevante ervaring zal bijdragen 
aan onze beraadslagingen in de Gecombineerde Raad.

De Gecombineerde Raad is voornemens om de heer Adrian Hennah te laten benoemen als lid van de Raad van 
Commissarissen van Reed Elsevier NV. Dit is op 17 februari 2011 door Reed Elsevier aangekondigd. 

Om deze benoeming te effectueren, dient de heer Hennah door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te worden 
benoemd als lid van de Raad van Commissarissen met ingang van het einde van deze AVA. De heer Hennah zal per 
dezelfde datum worden benoemd als lid van de Audit Committees en van de Corporate Governance Committee.

De Nominations Committee beveelt de benoeming van de heer Adrian Hennah als lid van de Raad van Commissarissen 
aan en de benoeming is in overeenstemming met het profiel voor de Raad van Commissarissen dat beschikbaar is op 
de website van Reed Elsevier (www.reedelsevier.com). In overeenstemming met de aanbeveling van de Nominations 
Committee en artikel 21 lid 3 van de statuten, wordt door de Gecombineerde Raad de benoeming van de heer Hennah als 
lid van de Raad van Commissarissen aanbevolen.

De relevante persoonsgegevens als bedoeld in artikel 21 lid 4 van de statuten met betrekking tot kandidaten voor 
benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen zijn opgenomen in deze toelichting op de agenda.

Overeenkomstig de bepalingen van de UK Corporate Governance Code die door The Financial Reporting Council in mei 
2010 werd gepubliceerd, zullen alle andere leden van de Board of Directors van Reed Elsevier PLC bij de algemene 
vergadering van aandeelhouders van Reed Elsevier PLC in 2011 aftreden en zij stellen zich allen beschikbaar voor 
herbenoeming. In lijn met Reed Elseviers governance regelingen, dienen leden van het bestuur zoveel mogelijk op 
hetzelfde moment af te treden. Overeenkomstig deze governance bepalingen zullen alle andere leden van de Raad van 
Commissarissen aftreden bij de komende AVA. Met uitzondering van Lord Sharman zijn alle leden herbenoembaar en 
hebben allen verklaard een herbenoeming te zullen aanvaarden.

De Corporate Governance Committee heeft in 2010 het functioneren en de samenstelling van de Raad van Bestuur en de 
Raad van Commissarissen alsmede van de Committees, beoordeeld. Ook werd de effectiviteit van deze bestuursorganen 
beoordeeld. Op basis hiervan meent de Nominations Committee dat het functioneren van elk van de personen die 
wordt voorgedragen voor herbenoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders nog steeds effectief is 
en de Committee heeft vastgesteld dat zij nog immer blijk geven van toewijding aan hun onderscheiden functies bij 
Reed Elsevier. De Nominations Committee beveelt daarom herbenoeming aan van ieder lid, met uitzondering van Lord 
Sharman.

Overeenkomstig de aanbeveling van de Nominations Committee en artikel 21 lid 3 van de statuten, wordt door de 
Gecombineerde Raad aanbevolen dat de heren Mark Elliott, Anthony Habgood, Robert Polet, David Reid en Ben van 
der Veer, mevrouw Hook en mevrouw Van Lier Lels worden herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. De 
relevante persoonsgegevens als bedoeld in artikel 21 lid 4 van de statuten met betrekking tot de leden van de Raad 
van Commissarissen die zijn voorgedragen voor (her)benoeming, zijn opgenomen in deze toelichting op de agenda. 
Benoemingen in de Raad van Commissarissen worden gedaan met inachtneming van het profiel voor de Raad van 
Commissarissen dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap (www.reedelsevier.com).

Agendapunt 8: Samenstelling van de Raad van Bestuur

 8a. Herbenoeming Erik Engstrom (besluit)
 8b. Herbenoeming Mark Armour (besluit)
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Zoals aangekondigd op 23 november 2010 is de heer Andrew Prozes per 31 december 2010 teruggetreden als 
Chief Executive Officer van Lexis Nexis en als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap in verband met zijn 
pensionering. De heer Prozes zal niet worden vervangen in de Raad van Bestuur en er zullen op dit moment geen nieuwe 
benoemingen worden gedaan in de Raad van Bestuur.

Overeenkomstig de bepalingen van de UK Corporate Governance Code die door The Financial Reporting Council in mei 
2010 werd gepubliceerd, zullen alle leden van de Board of Directors van Reed Elsevier PLC bij de algemene vergadering 
van aandeelhouders van Reed Elsevier PLC in 2011 aftreden. In lijn met Reed Elseviers governance regelingen, dienen 
leden van het bestuur zoveel mogelijk op hetzelfde moment af te treden. Overeenkomstig deze governance bepalingen 
zullen beide leden van de Raad van Bestuur aftreden bij de komende AVA. Beide leden zijn herbenoembaar en hebben 
verklaard een herbenoeming te zullen aanvaarden.

Erik Engstrom die in 2004 werd benoemd als lid van de Raad van Bestuur en als CEO van de Elsevier divisie, werd 
benoemd tot Chief Executive Officer in november 2009. Mark Armour werd in 1999 benoemd als lid van de Raad van 
Bestuur van de Vennootschap en als Chief Financial Officer.

De Corporate Governance Committee heeft in 2010 het functioneren en de samenstelling van de Raad van Bestuur 
en Raad van Commissarissen beoordeeld. Ook werd de effectiviteit van deze bestuursorganen beoordeeld. Op basis 
hiervan meent de Nominations Committee dat het functioneren van elk van de personen die wordt voorgedragen voor 
herbenoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders nog steeds effectief is en de Committee heeft 
vastgesteld dat zij nog immer blijk geven van toewijding aan hun functies bij de onderneming.

De Nominations Committee beveelt daarom herbenoeming van beide leden aan. De Gecombineerde Raad beveelt in lijn 
met artikel 15 lid 2 van de statuten de herbenoeming van Erik Engstrom en Mark Armour als lid van de Raad van Bestuur 
aan. Relevante persoonsgegevens over de heer Engstrom en de heer Armour zijn opgenomen op pagina 10 van deze 
toelichting op de agenda.

Agendapunt 9: Aanpassing van het remuneratiebeleid voor de Raad van Commissarissen

 9a. Aanpassing van het honorarium voor de Senior Independent Director

De honoraria van leden van de Raad van Commissarissen zijn laatstelijk herzien en verhoogd in 2008. Op dat moment 
besloot de Gecombineerde Raad geen separate vergoeding te introduceren voor de rol van Senior Independent Director 
(SID) hoewel er destijds een toenemende tendens was voor een dergelijke vergoeding. Deze tendens heeft zich voortgezet 
en intussen zijn er vele AEX genoteerde bedrijven en de meerderheid van de 100 aan de FTSE genoteerde bedrijven die 
een separate vergoeding betalen aan de SID/Vice Voorzitter. De Code Frijns uit 2008 en de UK Corporate Governance Code 
2010 hebben de rol van de SID uitgebreid van contactpersoon voor bezorgde aandeelhouders tot aanvullend de rol van 
klankbord voor de Voorzitter en, waar nodig, tussenpersoon voor andere leden van de Raad van Commissarissen en Raad 
van Bestuur. 

De Gecombineerde Raad beveelt daarom aan dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een vergoeding 
goedkeurt voor de SID die de aanvullende verantwoordelijkheid van de SID en de toegenomen omvang van de 
werkzaamheden die deze rol thans inhoudt, reflecteert. Voorgesteld wordt dat de AVA een additionele vergoeding van 
£20.000 goedkeurt naast de bestaande vergoeding voor een lid van de Raad van Commissarissen ten bedrage van £55.000. 
De voorgestelde vergoeding voor de SID betreft de positie bij de drie boards. Het voorstel is om deze vergoeding in te 
voeren per 1 januari 2011. 

 9b. Voorstel van de Gecombineerde Raad om het maximum bedrag van het jaarlijkse honorarium van de Raad van 
  Commissarissen vast te stellen op €600.000

Wij hebben het honorarium van de Raad van Commissarissen zoals goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 
2008 heroverwogen. Voorgesteld wordt om de vaststelling van de vergoeding van de non-executive directors van Reed 
Elsevier PLC en de leden van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap beter op elkaar af te stemmen.

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Reed Elsevier PLC in 2010 is het maximum van de totale 
vergoeding van non-executive directors van Reed Elsevier PLC vastgesteld op £500.000 per jaar. Het totale honorarium 
dat wordt betaald aan leden van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap die ook lid van de Board of Directors 
van Reed Elsevier PLC en Reed Elsevier Group plc zijn, is bekend gemaakt op pagina 74 van het remuneratie rapport in de 
Reed Elsevier Annual Reports and Financial Statements 2010.
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Om de vaststelling van de vergoeding van de Raad van Commissarissen beter af te stemmen op de vaststelling van de 
vergoeding van de non-executive directors van Reed Elsevier PLC en in overeenstemming met artikel 21 lid 8 van de 
statuten van de Vennootschap, stelt de Gecombineerde Raad voor om het maximum bedrag van het jaarlijkse honorarium 
van de Raad van Commissarissen vast te stellen op €600.000. Dit voorgestelde maximum geldt alleen voor dat deel van 
het honorarium dat wordt betaald door de Vennootschap, niet op het honorarium dat wordt betaald door Reed Elsevier 
PLC en Reed Elsevier Group plc.

De Gecombineerde Raad beveelt aan dat de AVA het voorgestelde maximum bedrag van het jaarlijkse honorarium 
goedkeurt.

Agendapunt 10: Machtiging van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot verkrijging door de Vennootschap van 
eigen aandelen (besluit) 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 20 april 2010 de Raad van Bestuur gemachtigd om aandelen 
in de Vennootschap te verwerven voor een periode tot en met 19 oktober 2011. Met inachtneming van artikel 9 van de 
statuten wordt voorgesteld om opnieuw de Raad van Bestuur te machtigen aandelen in de Vennootschap te verwerven, 
in en buiten beursverkeer, voor een periode van 18 maanden vanaf de dag van de AVA, te weten tot en met 18 oktober 
2012. De machtiging is beperkt tot het maximum aantal aandelen genoemd in artikel 9 lid 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 NYSE Euronext Amsterdam gedurende de vijf (5) beursdagen 
direct voorafgaande aan de dag van inkoop, (b) de koers van de laatste onafhankelijke transactie in gewone aandelen Reed 
Elsevier NV op NYSE Euronext Amsterdam, of (c) de alsdan meest recente onafhankelijke biedkoers voor een gewoon 
aandeel Reed Elsevier NV op NYSE 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. 

Agendapunt 11: Aanwijzing van de Gecombineerde Raad als bevoegd orgaan tot het uitgeven van aandelen, het verlenen 
van rechten tot het nemen van aandelen en het beperken van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht 

 11a. Aanwijzing van de Gecombineerde Raad als bevoegd orgaan tot het uitgeven van aandelen (besluit) 

Ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders genomen op 20 april 2010, is de aanwijzing 
van de Gecombineerde Raad als bevoegd orgaan tot het uitgeven van aandelen en tot het verlenen van rechten tot het 
nemen van aandelen als bedoeld in artikel 6 van de statuten verlengd voor een periode die eindigt op 19 oktober 2011. 
De Gecombineerde Raad beveelt aan en stelt voor dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, voor een periode 
van 18 maanden vanaf de datum van de AVA, en derhalve tot en met 18 oktober 2012, met inachtneming van de grenzen 
genoemd in artikel 6 lid 2 van de statuten, de Gecombineerde Raad aanwijst als bevoegd orgaan tot: 

(i) uitgifte van aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in de Vennootschap, tot ten 
 hoogste 10% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap bij het sluiten van NYSE Euronext Amsterdam op 19 
 april 2011, plus een additionele 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennnootschap per dezelfde datum in 
 het geval van uitgifte binnen het kader van fusies of overnames; en voorts en zonder dat de 10% restrictie 
 geldt, 
(ii) 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 bevoegdheden onder (i) en (ii) 
 begrensd zullen zijn door het bepaalde in artikel 6.2 van de statuten. 

 11b. Verlenging van de aanwijzing van de Gecombineerde Raad als bevoegd orgaan tot beperking of uitsluiting van het 
  aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht (besluit) 

De Gecombineerde Raad beveelt aan en stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om voor een periode van 
18 maanden vanaf de datum van de AVA, en derhalve tot en met 18 oktober 2012, overeenkomstig en binnen de grenzen 
van artikel 7.4 van de statuten, de huidige aanwijzing van de Gecombineerde Raad als bevoegd orgaan tot beperking of 
uitsluiting van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht te verlengen, bij een uitgifte van aandelen of bij een 
verlening van rechten tot het nemen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap krachtens een besluit van de 
Gecombineerde Raad op grond van agendapunt 11a.
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Persoonsgegevens voor kandidaten voor benoeming
Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 15 lid 3 van de statuten voor een lid van de Raad van Bestuur voorgedragen voor 
herbenoeming tijdens de AVA 2011 

Erik Engstrom (47)
(Zweedse)
Chief Executive Officer sinds november 2009. In 2004 benoemd tot CEO van de Elsevier divisie. Vóór Reed Elsevier partner 
bij General Atlantic Partners. Eerder president en chief operating officer bij Random House Inc en, tot de fusie met 
Random House, president en chief operating officer bij Bantam Doubleday Dell, North America. Begon loopbaan als 
adviseur bij McKinsey. Was een non-executive director bij Eniro AB en Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Heeft een BSc 
van Stockholm School of Economics, een MSc van the Royal Institute of Technology in Stockholm en behaalde een MBA 
van Harvard Business School als Fulbright Scholar.

Aantal aandelen in het bedrijf: 383.450

Mark Armour (56)
(Britse)
Chief Financial Officer van Reed Elsevier Group plc en van Reed Elsevier PLC sinds 1996 en van Reed Elsevier NV sinds 
1999. Non-executive director van SABMiller plc. Voor zijn overstap naar Reed Elsevier als Deputy Chief Financial Officer 
was hij partner bij Price Waterhouse. Heeft een MA in Engineering van Cambridge University en is Chartered Accountant.

Aantal aandelen in het bedrijf: 136.889

Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 21 lid 4 van de statuten voor een kandidaat-lid van de Raad van Commissarissen 
te benoemen tijdens de AVA 2011
 
Adrian Hennah (53) 
(Britse) 
In overeenstemming met de aanbeveling van de Nominations Committee en artikel 21 lid 3 van de statuten, wordt door de 
Gecombineerde Raad de benoeming van de heer Hennah als lid van de Raad van Commissarissen aanbevolen.
De heer Hennah is chief financial officer van Smith & Nephew plc sinds 2006. Hij was daarvoor chief financial officer van 
Invensys plc en werkte daarvoor 18 jaar bij GlaxoSmithKline in verschillende senior financiële en management posities.

Aandelen in het bedrijf: 0

Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 21 lid 4 van de statuten voor leden van de Raad van Commissarissen 
voorgedragen voor herbenoeming tijdens de AVA 2011 

Mark Elliott (61)
(Amerikaanse)
Lid van de Raad van Commissarissen sinds 2003. Voorzitter van de Remuneration Committee van Reed Elsevier 
Group plc en lid van de Nominations en Corporate Governance Committees. Voorzitter van QuinetiQ Group plc en non-
executive director van G4S plc. Tot aan zijn pensioen in april 2008 was hij General Manager IBM Global Solutions, had hij 
verschillende posities bij IBM, waaronder Managing Director of IBM Europe, Middle East and Africa. 

Aantal aandelen in het bedrijf: 0

Anthony Habgood (64)
(Britse)
Voorzitter van de Raad van Commissarissen sinds 2009. Voorzitter van Reed Elseviers Nominations Committee en de 
Corporate Governance Committee en lid van de Remuneration Committee. Voorzitter bij Whitbread plc. Vroegere niet-
uitvoerende posities: voorzitter Bunzl plc en Mölnlycke Healthcare Limited. Was chief executive bij Bunzl plc; chief 
executive Tootal Group plc en directeur bij The Boston Consulting Group Inc. Was non-executive van Geest plc, Marks and 
Spencer plc, National Westminster Bank plc, Powergen plc en SVG Capital plc. Heeft een MA in Economics van Cambridge 
University en MS in Industrial Administration van Carnegie Mellon University. Hij is visiting fellow bij Oxford University.

Aantal aandelen in het bedrijf: 25.000



 Agenda Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 11

Lisa Hook (52)
(Amerikaanse)
Lid van de Raad van Commissarissen sinds 2006. Lid van de Audit Committees en de Corporate Governance Committee. 
President and Chief Operating Officer van NeuStar Inc. Directeur van The Ocean Foundation. Was daarvoor President 
and Chief Operating Officer 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 Officer van 
Time Warner Telecommunications. Is juridisch adviseur geweest van de Chairman van de Federal Communications 
Commission in de VS en was senior counsel van Viacom Cable.

Aantal aandelen in het bedrijf: 0

Marike van Lier Lels (51)
(Nederlandse)
Lid van de Raad van Commissarissen sinds 2010. Lid van de Corporate Governance Committee. Zij is momenteel lid 
van de raad van commissarissen van Koninklijke KPN N.V., USG People N.V., TKH Group N.V. en Maersk B.V. Daarnaast 
is zij lid van de Audit Committee de Algemene Rekenkamer, lid van de Adviesraad van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, de Adviesraad voor Wetenschaps- en Techologiebeleid en de Centrale Plancommissie van het CPB. 

Aantal aandelen in het bedrijf: 0

Robert Polet (55)
(Nederlandse)
Lid van de Raad van Commissarissen sinds 2007. Lid van de Remuneration Committee en van de Corporate Governance 
Committee. Non-executive director van Wilderness Holdings Limited. Tot 1 maart 2011 President en Chief Executive 
Officer van Gucci Group. Eerder werkte hij 26 jaar bij Unilever over de hele wereld in diverse marketing- en senior 
executive functies waaronder President van Unilevers Worldwide Ice Cream en Frozen Foods divisie.

Aantal aandelen in het bedrijf: 0

David Reid (64)
(Britse)
Lid van de Raad van Commissarissen sinds 2003. Senior Independent Director (SID) en lid van de Audit, Nominations, 
Remuneration en Corporate Governance Committees. Non-executive Chairman van Tesco PLC, voorheen executive deputy 
Chairman tot december 2003 en finance director van 1985 tot 1997. Chairman van Kwik-Fit en eerder non-executive 
director van De Vere PLC, Legal and General PLC and Westbury PLC.

Aantal aandelen in het bedrijf:0

Ben van der Veer (59)
(Nederlandse)
Lid van de Raad van Commissarissen sinds 2009. Voorzitter van de Audit Committee sinds augustus 2010, lid van de 
Nominations Committee en van de Corporate Governance Committee. Lid van de raad van commissarissen van AEGON 
NV, TomTom NV, Siemens Nederland NV en Koninklijke FrieslandCampina NV. Was tot zijn pensionering in 2008 voorzitter 
van de raad van bestuur van KPMG in Nederland en lid van het management committee van de International board van 
KPMG vanaf 1976.

Aantal aandelen in het bedrijf: 1.298
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Informatie voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders op 19 april 2011 
De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op 
dinsdag 22 maart 2011 (de Registratiedatum), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum, 
als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur aangewezen (deel)register en die zich tevens hebben 
aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties per de Registratiedatum 
van de bij Euroclear Nederland (Euroclear) aangesloten instellingen zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer. Voor 
houders van aandelen, die niet worden geadministreerd via een bij Euroclear aangesloten instelling, is als (deel)register 
aangewezen het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

Houders van aandelen, alsmede stemgerechtigde pandhouders en vruchtgebruikers, die worden geadministreerd via 
een bij Euroclear aangesloten instelling, die de vergadering wensen bij te wonen danwel zich ter vergadering willen 
laten vertegenwoordigen, dienen te bewerkstelligen dat de bij Euroclear aangesloten instelling waar hun aandelen in 
administratie zijn, uiterlijk op dinsdag 12 april 2011 om 17.00 uur aan Royal Bank of Scotland N.V. (RBS) schriftelijk 
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. 
Deze bevestiging geldt als bewijs van toegang en bij overlegging daarvan door de aandeelhouder of de gevolmachtigde 
voorafgaand aan de AVA in het Hilton Hotel op 19 april 2011, zullen de aandeelhouder of diens gevolmachtigde toegang 
krijgen tot de vergadering. 

Houders van aandelen op naam, alsmede stemgerechtigde pandhouders en vruchtgebruikers, die in persoon per de 
Registratiedatum om 17.00 uur vermeld staan in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap, zijn gerechtigd de 
vergadering bij te wonen, indien zij uiterlijk op dinsdag 12 april 2011 om 17.00 uur de Raad van Bestuur schriftelijk 
in kennis hebben gesteld (op onderstaand correspondentieadres) van hun voornemen de vergadering bij te wonen. Zij 
ontvangen een bevestiging van de Vennootschap en bij vertoon daarvan voorafgaand aan de AVA in het Hilton Hotel op 19 
april 2011, zullen de aandeelhouder of diens gevolmachtigde toegang krijgen tot de vergadering. 

Vertegenwoordiging door een gevolmachtigde 

Met inachtneming van het bovenstaande, kunnen aandeelhouders en andere vergadergerechtigden de vergadering 
bijwonen in persoon of kunnen zij zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Volmachten (model 
kosteloos beschikbaar op www.reedelsevier.com) moeten schriftelijk worden opgemaakt en dienen de aandeelhouder 
en de gevolmachtigde naar genoegen van de Vennootschap voldoende te identificeren, alsmede het aantal aandelen 
waarvoor de gevolmachtigde de aandeelhouder in de AVA zal vertegenwoordigen. Voor het geven van een volmacht en 
steminstructies dient de aandeelhouder (a) zijn aandelen te hebben aangemeld als hiervoor omschreven en (b) de volledig 
ingevulde en ondertekende volmacht (al dan niet met steminstructies) uiterlijk op dinsdag 12 april 2011 om 17.00 uur te 
hebben aangeleverd bij de Vennootschap (zie onderstaande contactgegevens). 

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 zijn op gelijke 
wijze kunnen stemmen (voor, tegen, onthouding), dienen uiterlijk op dinsdag 12 april 2011 om 17.00 uur contact op te 
nemen met het secretariaat van de Vennootschap (zie onderstaande contactgegevens) om een juiste verwerking van 
die instructies mogelijk te maken. Houders van aandelen die de vergadering niet zullen bijwonen, kunnen ook volmacht 
geven aan de Secretaris van de Vennootschap via RBS tot uiterlijk op dinsdag 12 april 2011 om 17.00 uur. Voor nadere 
informatie kunt u gaan naar naar www.rbs.com/evoting. 

Communicatiekanaal Aandeelhouders

Houders van aandelen Reed Elsevier NV die zich hebben opgegeven voor het Communicatiekanaal Aandeelhouders (www.
communicatiekanaal.nl) ontvangen via de post of email instructies over de wijze waarop zij zich op de vergadering kunnen 
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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. Aanwezigen kunnen worden 
verzocht hun legitimatie te tonen.

Amsterdam, 7 maart 2011      Raad van Bestuur

Communicatie met de Vennootschap omtrent bovenstaande informatie via: 
Secretariaat Reed Elsevier NV
Postbus 470
1000 AL Amsterdam
Tel +31 (0)20 485 2906
Fax +31 (0)20 485 2032
RENVsecretariaat@reedelsevier.com
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Bereikbaarheid Hilton Hotel 
Het hotel is uitstekend per openbaar vervoer te bereiken.

Openbaar vervoer
Vanaf Amsterdam Centraal Station met de tram 
Er zijn verschillende opties.
Tram 5: richting Amstelveen Binnenhof of tram 24: richting Stadionplein.
Stap uit bij halte Apollolaan op de Beethovenstraat (op een brug). Steek rechtsaf de voetgangers-oversteekplaats over en 
loop verder in die richting. U bent op de Apollolaan. Loop ± 400 meter door. Steek de voetgangersoversteekplaats over. Het 
Hilton Amsterdam ligt nu aan uw rechterzijde.
Tram 16: richting VU Medisch Centrum. Stap uit bij halte Emmastraat op de De Lairessestraat.
Loop een stukje terug en neem de eerste straat rechts, de Emmastraat in.
Volg deze straat, loop over de brug en het Hilton Amsterdam ligt nu aan uw linkerzijde.

Vanaf Schiphol Luchthaven / Station Zuid/WTC
Neem een trein die op station Zuid/WTC stopt.
Dit kunnen treinen zijn in de volgende richtingen: Groningen, Lelystad, Utrecht
Vanaf station Zuid/WTC neemt u tram 5; richting Centraal Station.
Uw halte is Apollolaan op de Beethovenstraat (op een brug). Steek rechtsaf de voetgangers oversteekplaats over en loop 
verder in die richting. U bent op de Apollolaan. Loop ± 400 meter door. Steek de voetgangers oversteekplaats over. Het 
Hilton Amsterdam ligt nu aan uw rechterzijde.

Auto
Komende uit de richting Den Haag / Schiphol A4
Via A4 naar de A10, afrit Amstelveen/S108. Rechtsaf bij de verkeerslichten onder aan de afrit de Amstelveenseweg op. 
Bij de 3e stoplichten rechts aanhouden, de Stadionweg op en neem vervolgens de eerste weg links na de tramhalte, de 
Olympiaweg op. Volg deze weg totdat deze de Apollolaan wordt en sla links af bij de derde stoplichten en sla vervolgens 
weer links af bij de eerstvolgende stoplichten. Rij de parkeerplaats van het Hilton Hotel op. 

Komende uit de richting Utrecht A2
Via A2 naar de A10 en volg de richting ‘Schiphol’. Neem afrit Amstelveen/S108. Rechtsaf bij de verkeerslichten onder aan 
de afrit de Amstelveenseweg op. Bij de 3e stoplichten rechts aanhouden, de Stadionweg op en neem vervolgens de eerste 
weg links na de tramhalte, de Olympiaweg op. Volg deze weg totdat deze de Apollolaan wordt en sla links af bij de derde 
stoplichten en sla vervolgens weer links af bij de eerstvolgende stoplichten. Rij de parkeerplaats van het Hilton Hotel op. 

Shuttle service vanaf Station Zuid/WTC
Reed Elsevier heeft een shuttle bus geregeld die van Station WTC/Zuid vertrekt. Recht tegenover de uitgang van het 
station staat op de laad/losplaats een shuttle bus klaar om u naar de vergaderlocatie te brengen.

Parkeren bij het Hilton Hotel
Het hotel heeft beperkte parkeergelegenheid voor het gebouw. Wij kunnen helaas geen parkeerruimte garanderen. Bij 
vertrek ontvangt u van ons een uitrijkaart.






