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Oproeping tot bijwoning Buitengewone Algemene Vergadering (de BAVA) van RELX 
N.V. (de Vennootschap) te houden op dinsdag 26 september 2017, om 11.00 uur ten 
kantore van de Vennootschap, in de H. Kamerlingh Onnes Zaal, Radarweg 29, 1043 NX 
Amsterdam  

 

Agenda: 
 
1. Opening 

 

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

 

3. Sluiting 

 
 
De agenda met toelichting, en de gegevens betreffende de kandidate voorgesteld voor benoeming alsmede 
een volmacht en steminstructieformulier, zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, zijn 
te raadplegen op de website (www.relx.com) en zijn eveneens verkrijgbaar via ABN AMRO Bank N.V. (ABN 
AMRO), tel. 020 344 2000 of email: corporate.broking@nl.abnamro.com 

Registratiedatum en aanmelding 
De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze 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 danwel zich op de BAVA 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 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 BAVA.  

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 BAVA 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.  
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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 onderstaand correspondentieadres).  

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 het ABN AMRO e-voting systeem tot uiterlijk dinsdag 19 september 2017 om 17.00 
uur. Voor nadere informatie kunt u gaan naar www.abnamro.com/evoting. 
 
Personen zonder geldig toegangsbewijs zullen niet tot de BAVA worden toegelaten.  
Er kan worden verzocht om een geldig legitimatiebewijs. 
 

Amsterdam, 11 augustus 2017      Raad van Bestuur 

 

 

 

 

 

Communicatie met de Vennootschap omtrent bovenstaande informatie gaarne via: 

Secretariaat RELX N.V. 
Per email: NV.secretariat@relx.com 
Per telefoon: 020 485 2906 
Per fax: 020 485 2032 
Per post: Postbus 470, 1000 AL Amsterdam 
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