
 
 

 
Informatiedocument in de zin van de artikelen 5:3 lid 2 sub d en 5:4 lid 1 

sub e van de Wet op het financieel toezicht 
 
 
 

 
Dit informatiedocument betreft een herziene versie van het 
informatiedocument dat op 23 april 2015 via de website van RELX N.V. (de 
Vennootschap) beschikbaar is gesteld. 
 
De Raad van Bestuur van de Vennootschap maakt bekend dat in de op 22 
april 2015 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders is besloten 
om ten laste van de vrij uitkeerbare reserves een recht op 538 onderaandelen 
voor elk gewoon aandeel in de Vennootschap toe te kennen effectief op 1 juli 
2015. Op grond van het bepaalde van de artikelen 5:3 lid 2 sub d en 5:4 lid 1 
sub e van de Wet op het financieel toezicht kan de uitgifte en toelating van de 
nieuwe gewone aandelen tot de handel op Euronext Amsterdam plaatsvinden 
zonder prospectus. Dit document is geen prospectus in de zin van de 
prospectusverordening. 
 
Met betrekking tot de uitgifte van de nieuwe gewone aandelen, is het 
volgende tijdschema aangehouden: 
 
30 juni 2015   :  Laatste dag notering cum-bonus 
1 juli 2015   :  Effectieve datum en notering ex-
bonus 
2 juli 2015   :  Registratiedatum (Nederland) 
3 juli 2015   :   Afwikkeling uitgifte (Nederland) 
3 juli 2015   :  NYSE gesloten i.v.m. publieke 
feestdag 
6 juli 2015   :  Afwikkeling uitgifte (US) 
 
Voor houders van aandelen die via een effectenrekening bij een Euroclear 
Nederland intermediair gerechtigd waren tot een bepaald aantal aandelen dat 
niet precies deelbaar is in overeenstemming met de bonusaandeelratio, geldt 
dat zijn/haar intermediair het aantal aandelen naar boven of beneden heeft 
afgerond, overeenkomstig de specifieke voorwaarden in het contract tussen 
de aandeelhouder en intermediair. Afhankelijk van de individuele contractuele 
afspraken tussen de intermediair en de betrokken aandeelhouder, vindt 
betaling en afronding plaats op de gebruikelijke wijze door intermediairs. 
Aanspraken op fracties van aandelen kunnen niet op Euronext Amsterdam 
worden verhandeld. 
 
Voor houders van aandelen die niet via een effectenrekening bij een 
Euroclear Nederland intermediair gerechtigd waren tot een bepaald aantal 
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aandelen dat niet precies deelbaar is in overeenstemming met de 
bonusaandeelratio, is het aantal aandelen naar beneden afgerond. De 
overblijvende aanspraken op fracties van een gewoon aandeel zullen naar 
beneden worden afgerond tegen betaling in contanten gebaseerd op de 
openingsprijs van een gewoon aandeel op 3 juli 2015. ABN AMRO Bank N.V. 
heeft de openingsprijs van het aandeel in de Vennootschap op 3 juli 2015 
gebruikt als referentie. 
 
De Vennootschap keert in totaal 349.083.317 nieuwe gewone aandelen uit in 
kader van deze bonusaandelenuitgifte. Overdracht van de nieuwe aandelen, 
onder eventuele verrekening van fracties in contanten, zal vanaf 3 juli 2015 
geschieden.  
 
De nieuwe gewone aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de andere 
reeds tot de handel toegelaten bestaande gewone aandelen en zijn 
dividendgerechtigd over het boekjaar 2015 en volgende boekjaren. Voor 
overige informatie met betrekking tot de rechten gekoppeld aan en de 
kenmerken van de gewone aandelen wordt verwezen naar de statuten van 
RELX N.V. en de relevante onderdelen van het jaarverslag die beschikbaar 
zijn via de website www.relxgroup.com. 
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