
De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische 
positie van de Vennootschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELX N.V. 
 
Agenda 
voor de Buitengewone Algemene Vergadering  
 
Dinsdag 26 september 2017 om 11.00 uur 
 
Ten kantore van RELX N.V. 
Radarweg 29 
1043 NX  Amsterdam 
  



 

2 

 
 
 
Aan de aandeelhouders van RELX N.V. 

 

Amsterdam, 11 augustus 2017 

 

Buitengewone Algemene Vergadering 26 september 2017 

 

Geachte aandeelhouder, 

 

Het doet mij genoegen u uit te nodigen voor een Buitengewone Algemene Vergadering 
(BAVA) van RELX N.V. (de Vennootschap). De BAVA zal plaatsvinden op dinsdag 26 
september 2017 om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap in de H. Kamerlingh Onnes 
Zaal, Radarweg 29 in Amsterdam.  

In 2017 zijn wij verder gegaan met het geleidelijke proces van opvolging van niet-uitvoerende 
leden van onze Raad van Bestuur in het kader van de waarborging van de benodigde 
competenties. Op 27 juli 2017 hebben wij aangekondigd dat, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de Algemene Vergadering, mevrouw Suzanne Wood wordt benoemd tot 
niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Suzanne Wood wordt 
tevens benoemd tot non-executive director van RELX PLC en RELX Group plc. In 
overeenstemming met de aanbeveling door de Nominations Committee beveelt de Raad van 
Bestuur de benoeming van Suzanne Wood als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur 
aan. 

Onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders, heet ik Suzanne Wood van 
harte welkom bij RELX. Suzanne Wood is sinds 2012 Group Finance Director van Ashtead 
Group plc, een FTSE 100 bedrijf. Suzanne Wood, Amerikaans staatsburger, is register-
accountant. Zij volgde haar opleiding bij PricewaterhouseCoopers LLP waar zij haar loopbaan 
startte. Suzanne Wood is een ervaren professional op financieel gebied met een sterk begrip 
van corporate governance. Met meer dan 30 jaar ervaring in senior functies op financieel 
gebied in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en ervaring op bestuursniveau op 
financieel gebied bij beursgenoteerde bedrijven, zal Suzanne een waardevolle aanvulling zijn 
op de Raad van Bestuur. 

De Vennootschap stelt actieve deelname door aandeelhouders tijdens de BAVA op prijs, 
zowel door het stellen van vragen als door het uitbrengen van een stem. Als u de BAVA wenst 
bij te wonen, kunt u uw aandelen registreren op de wijze als omschreven in de toelichting op 
de agenda voor de BAVA. De informatie is ook terug te lezen op de website van de 
Vennootschap (www.relx.com). Een volmacht is verstuurd aan die aandeelhouders die 
geregistreerd staan in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.  
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Gevolmachtigden die verschillende aandeelhouders vertegenwoordigen en die 
steminstructies hebben ontvangen zodanig dat zij bij 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 19 september 2017 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. 

Ik zie er naar uit u op 26 september 2017 te mogen ontmoeten. 

 

Hoogachtend, 

 

Anthony Habgood 
Voorzitter van de Raad van Bestuur 
 
 
 
 
Secretariaat RELX N.V.  
Postbus 470, 1000 AL Amsterdam 
Telefoon +31 (0)20 485 2906 
Fax +31 (0)20 485 2032 
E-mail NV.secretariat@relx.com 
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AGENDA 
Buitengewone Algemene Vergadering van RELX N.V. (de Vennootschap)  

te houden op dinsdag 26 september om 11.00 uur 
ten kantore van de Vennootschap, H. Kamerlingh Onnes Zaal,  

Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam 

 

 

 

1. Opening 

 

2. Benoeming van mevrouw Suzanne Wood als niet-uitvoerend bestuurder 
(besluit) 

 

3. Sluiting 
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Toelichting op de agenda 

Agendapunt 2: Benoeming van mevrouw Suzanne Wood als niet-uitvoerend 
bestuurder (besluit) 

De Raad van Bestuur heeft het voornemen om mevrouw Suzanne Wood als niet-uitvoerend 
lid van de Raad van Bestuur te laten benoemen. Dit is op 27 juli 2017 door RELX 
aangekondigd. Om deze benoeming te effectueren, dient mevrouw Suzanne Wood als niet-
uitvoerend lid van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering te worden benoemd 
met ingang van het einde van de BAVA.  

Het vinden van geschikte kandidaten voor de positie van niet-uitvoerend lid van de Raad van 
Bestuur maakt deel uit van een doorlopend opvolgingsproces bij RELX. Dit heeft geleid tot 
een aanbeveling van de Nominations Committee aan de Raad van Bestuur om Suzanne 
Wood als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap en als non-
executive director van  RELX PLC en RELX Group plc te benoemen. 

Suzanne Wood is sinds 2012 uitvoerend bestuurder en Group Finance Director van Ashtead 
Group plc, een FTSE 100 bedrijf, gespecialiseerd in de verhuur van constructie- en 
bouwmateriaal. Vanaf 2003 tot aan haar benoeming als Finance Director in 2012 was 
Suzanne Wood werkzaam als Chief Financial Officer van Ashtead Group’s grootste 
dochtermaatschappij, Sunbelt Rentals Inc in de Verenigde Staten. Zij fungeerde eerder als 
Chief Financial Officer van twee beursgenoteerde bedrijven in de VS, Oakwood Homes 
Corporation en Tultex Corporation. Suzanne Wood, Amerikaans staatsburger, is register-
accountant. Zij volgde haar opleiding bij PricewaterhouseCoopers LLP waar zij haar loopbaan 
startte. Suzanne Wood is een ervaren professional op financieel gebied met een sterk begrip 
van corporate governance. Zij heeft een BSc in accountancy van de Universiteit van Virginia. 

Met meer dan 30 jaar ervaring in senior functies op financieel gebied in de Verenigde Staten 
en het Verenigd Koninkrijk en ervaring op bestuursniveau op financieel gebied bij 
beursgenoteerde bedrijven, zal Suzanne een waardevolle aanvulling zijn op de Raad van 
Bestuur. Voorgesteld wordt om Suzanne Wood te benoemen met ingang van het eind van de 
BAVA.  

De Nominations Committee beveelt de benoeming van Suzanne Wood als niet-uitvoerend lid 
van de Raad van Bestuur aan en de benoeming is in overeenstemming met het profiel voor 
de Raad van Bestuur dat beschikbaar is op de website van RELX Group (www.relx.com). In 
overeenstemming met de aanbeveling van de Nominations Committee en artikel 15 lid 3 van 
de statuten van de Vennootschap, wordt de benoeming van Suzanne Wood als niet-
uitvoerend lid van de Raad van Bestuur aanbevolen door de Raad van Bestuur. 

De relevante persoonsgegevens als bedoeld in artikel 15 lid 5 van de statuten van de 
Vennootschap zijn opgenomen in deze toelichting op de agenda. 
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Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens van mevrouw Suzanne Wood als bedoeld in artikel 15 lid 5 van 
de statuten voor benoeming van een kandidaat niet-uitvoerend lid van de Raad van 
Bestuur tijdens de BAVA 
 

Suzanne Wood (57)  
 
Andere betrekkingen: Executive Director en Group Finance Director, Ashtead Group plc, 
het FTSE 100 verhuurbedrijf van industrieel materiaal in Londen, sinds 2012. 

Eerdere betrekkingen: Executive Vice President en Chief Financial Officer, Sunbelt Rentals 
Inc., van 2003 tot 2012; Chief Financial Officer van Oakwood Homes Corporation van 2000-
2003, en van 1998-2000 Vice President, Investor Relations en Financial Risk Management bij 
hetzelfde bedrijf. Zij was van 1993-1998 werkzaam bij Tultex Corporation waar zij van 1996-
1998 Chief Financial Officer was en van 1993-1996 Corporate Controller. Zij werkte van 1983 
tot 1993 bij PricewaterhouseCoopers LLP. Mevrouw Wood is register-accountant en heeft een 
BSc in Accounting van de Universiteit van Virginia. 

Nationonaliteit: Amerikaanse 

Aantal aandelen in de Vennootschap: geen 
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Informatie voor het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering op 
26 september 2017 
Registratiedatum en aanmelding 

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor de BAVA als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij 
die op dinsdag 29 augustus 2017 (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 intermediairs zoals bedoeld in de 
Wet giraal effectenverkeer. Voor houders van aandelen, die niet worden geadministreerd via een 
intermediair, is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van de Vennootschap. 

Houders van aandelen, alsmede stemgerechtigde pandhouders en vruchtgebruikers, die worden 
geadministreerd via een intermediair, die de BAVA wensen bij te wonen dan wel zich willen laten 
vertegenwoordigen, dienen te bewerkstelligen dat de intermediair bij wie hun aandelen in administratie 
zijn, uiterlijk op dinsdag 19 september 2017 om 17.00 uur aan ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) 
meedeelt dat zij aandeelhouder (dan wel stemgerechtigd) waren op de Registratiedatum en dat zij de 
BAVA wensen bij te wonen, met vermelding van het desbetreffende 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 
BAVA op 26 september 2017, zal 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 BAVA bij te wonen, indien zij uiterlijk op dinsdag 19 september 2017 
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 BAVA op 26 september 2017, zal de 
aandeelhouder of diens gevolmachtigde toegang krijgen tot de BAVA.  

Vertegenwoordiging door een gevolmachtigde  

Met inachtneming van het bovenstaande, kunnen aandeelhouders en andere vergadergerechtigden de 
BAVA bijwonen in persoon of kunnen zij zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. 
Volmachten (model kosteloos beschikbaar op www.relx.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 BAVA 
zal vertegenwoordigen te vermelden. 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 19 
september 2017 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 op de 
BAVA aanwezig zijn op gelijke wijze kunnen stemmen (voor, tegen, onthouding), dienen uiterlijk op 
dinsdag 19 september 2017 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 BAVA niet zullen bijwonen, kunnen ook volmacht 
geven aan de Secretaris van de Vennootschap via ABN AMRO tot uiterlijk op dinsdag 19 september 
2017 om 17.00 uur. Voor nadere informatie kunt u terecht op www.abnamro.com/evoting.  

 

Personen zonder geldig toegangsbewijs zullen niet tot de BAVA worden toegelaten. 
Aanwezigen kunnen worden verzocht hun legitimatie te tonen. 

 

Amsterdam, 11 augustus 2017     de Raad van Bestuur 
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Communicatie met de Vennootschap omtrent bovenstaande informatie via:  

Secretariaat RELX N.V. 
P.O. Box 470, 1000 AL Amsterdam, the Netherlands 
T: +31 (0)20 485 2906 
F: +31 (0)20 485 2032 
E: NV.secretariat@relx.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereikbaarheid kantoor RELX N.V., Millennium Tower, Radarweg 29,  
1043 NX Amsterdam 
 

Auto 

Vanaf de A10 (ring Amsterdam) neemt u afslag S102/IJmuiden. 
 
Vanuit zuidelijke richting: 
Sla linksaf de Basisweg op (richting IJmuiden) 

Vanuit noorderlijke richting: 
Sla rechtsaf de Basisweg op (richting IJmuiden) 
 

Na ongeveer 600 meter op de Basisweg, sla bij het tweede stoplicht rechtsaf de Radarweg 
op. Sla bij de eerste mogelijkheid (tegenover het Telegraaf gebouw) rechtsaf de 
parkeergarage in.  

Er is beperkte parkeergelegenheid in de Millennium Tower: u dient zich vooraf voor een 
parkeerplaats aan te melden. Belt u svp hiervoor met 020 485 2906. Zonder reservering wordt 
u helaas geweigerd.  

 

Trein 

Loop vanaf door voorkant van het Amsterdam Sloterdijk station 300 meter naar rechts op de 
Radarweg en steek de Basisweg over. De Millennium Tower is het eerste gebouw aan uw 
rechterhand. Het is vanaf station Sloterdijk 10 minuten lopen naar RELX. 


