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Aan de aandeelhouders van Reed Elsevier NV

Amsterdam, 4 september 2012 

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 6 november 2012

Geachte aandeelhouder,
 
Het doet mij genoegen u uit te nodigen voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Reed 
Elsevier NV (de Vennootschap). De BAVA zal plaatsvinden op dinsdag 6 november 2012 om 09.30 uur ten kantore van de 
Vennootschap, Radarweg 29 te Amsterdam. 
 
Op 26 juli 2012 hebben wij aangekondigd dat wij voornemens zijn om mevrouw Linda S. Sanford te benoemen als lid van de 
Raad van Commissarissen van Reed Elsevier NV. Zij wordt ook non-executive director van Reed Elsevier PLC en Reed Elsevier 
Group plc als onderdeel van het lopende opvolgingsproces bij Reed Elsevier.
 
Het doet ons veel genoegen mevrouw Sanford te mogen verwelkomen bij Reed Elsevier. Mevrouw Sanford, Amerikaans 
staatsburger, heeft meer dan 35 jaar ervaring opgedaan als global executive in technologische ondernemingen en heeft in het 
bijzonder ervaring met het gebruikmaken van technologie om transformatie van ondernemingen te bewerkstelligen. Dit 
betekent dat mevrouw Sanford bijzonder geschikt is als lid van de Raad van Commissarissen; zij zal een waardevolle 
toevoeging zijn aan het bestuur van Reed Elsevier. 
 
Op 16 augustus 2012 hebben wij aangekondigd dat wij voornemens zijn om de heer Duncan Palmer te benoemen tot lid van de 
Raad van Bestuur om de heer Mark Armour op te volgen die aan het einde van het jaar met pensioen gaat. De heer Armour 
was gedurende de afgelopen 16 jaar CFO en is gedurende die periode een belangrijke pijler van de ontwikkeling van Reed 
Elsevier geweest. Ik wil hem hierbij dankzeggen voor de uitzonderlijke bijdrage die hij heeft geleverd. 
 
De heer Palmer is eind augustus 2012 aangetreden als CFO-designate van Reed Elsevier. Na zijn benoeming tot lid van de 
Raad van Bestuur, zal de heer Palmer worden benoemd tot Chief Financial Officer. De heer Palmer was de afgelopen vijf jaar 
CFO van Owens Corning, een aan de New York Stock Exchange genoteerd Fortune 500® bedrijf gevestigd in Ohio. Daarvoor 
werkte de heer Palmer in diverse senior finance functies bij Royal Dutch Shell in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de 
Verenigde Staten. Zijn zeer brede ervaring in het internationale bedrijfsleven, opgedaan in de drie landen waar Reed Elsevier 
haar belangrijkste vestigingen heeft, maakt de heer Palmer uitzonderlijk geschikt voor de rol van CFO bij Reed Elsevier. 
 
Reed Elsevier 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 vergadering wenst bij te wonen, kunt u uw aandelen registreren op de wijze omschreven 
in de toelichting op de agenda voor de BAVA of op de website van de Vennootschap (www.reedelsevier.com). Een volmacht is 
verstuurd aan die aandeelhouders die geregistreerd staan in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap. 

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 30 oktober 2012 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 6 november 2012 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 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

van Reed Elsevier NV (de Vennootschap)
te houden op dinsdag 6 november 2012 om 09.30 uur

ten kantore van de Vennootschap, 
Radarweg 29, te Amsterdam

1. Opening

2. Benoeming van mevrouw Linda S. Sanford als lid van de Raad van Commissarissen (besluit)

3.  Benoeming van de heer Duncan Palmer als lid van de Raad van Bestuur en goedkeuring van toekenning van 
aandelen in de Vennootschap (besluiten)

4. Sluiting
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Toelichting op de agenda 
Agendapunt 2: Benoeming van mevrouw Linda S. Sanford als lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
De Gecombineerde Raad heeft het voornemen om mevrouw Linda S. Sanford te benoemen als lid van de Raad van 
Commissarissen. Dit is op 26 juli 2012 aangekondigd door Reed Elsevier. Om deze voorgenomen benoeming te effectueren, 
dient mevrouw Sanford door de BAVA te worden benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 4 december 
2012.

Mevrouw Sanford is Senior Vice President, Enterprise Transformation bij IBM Corporation, leverancier van producten en 
diensten wereldwijd op het gebied van informatie technologie. Zij was sinds 1998 non-executive director van ITT Corporation, 
een toonaangevende onderneming op het gebied van de vervaardiging van hoogwaardige componenten en maatwerk 
oplossingen voor industrieën op het gebied van energie infrastructuur, electronica, aerospace en vervoer. 

De Nominations Committee beveelt de benoeming van mevrouw Sanford als lid van de Raad van Commissarissen aan. De 
benoeming is in overeenstemming met het voor de Raad van Commissarissen vastgestelde profiel, dat beschikbaar is op de 
website van Reed Elsevier (www.reedelsevier.com). Mevrouw Sanford is Amerikaans staatsburger, is onafhankelijk en bezit 
geen aandelen in de Vennootschap. 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 mevrouw Linda S. Sanford 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.

Agendapunt 3: Benoeming van de heer Duncan Palmer als lid van de Raad van Bestuur en goedkeuring van toekenning van 
aandelen in de Vennootschap (besluiten)
Wij hebben op 6 oktober 2011 aangekondigd dat de heer Mark Armour aan het einde van dit jaar terugtreedt als lid van de Raad 
van Bestuur. Hij zal terugtreden als CFO op het moment dat de heer Palmer is benoemd. De heer Armour is sinds 1999 lid 
geweest van de Raad van Bestuur. Op 16 augustus 2012 hebben wij ons voornemen aangekondigd om de heer Palmer te 
benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en als CFO. Om deze benoeming te bewerkstelligen, dient de algemene 
aandeelhoudersvergadering de heer Palmer te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur per de sluiting van deze BAVA. 

De heer Palmer is eind augustus 2012 aangetreden als CFO-designate van Reed Elsevier. Na zijn benoeming tot lid van de 
Raad van Bestuur, zal de heer Palmer worden benoemd tot Chief Financial Officer. De heer Palmer was gedurende afgelopen 
vijf jaar CFO van Owens Corning, een aan de New York Stock Exchange genoteerd Fortune 500® bedrijf gevestigd in Ohio. 
Daarvoor werkte de heer Palmer in diverse senior finance functies bij Royal Dutch Shell in het Verenigd Koninkrijk, Nederland 
en de Verenigde Staten. Hij heeft een MA van de Universiteit van Cambridge waar hij wiskunde heeft gestudeerd. Hij behaalde 
een MBA aan de Universiteit van Stanford en is UK Chartered Management Accountant. Zijn zeer brede ervaring in het 
internationale bedrijfsleven, opgedaan in de drie landen waar Reed Elsevier haar belangrijkste vestigingen heeft, maakt de 
heer Palmer uitzonderlijk geschikt voor de rol van CFO bij Reed Elsevier. De Gecombineerde Raad beveelt zijn benoeming tot 
lid van de Raad Bestuur aan.

Voor wat betreft de jaarlijkse bezoldiging voor 2012 en volgende jaren, bedraagt het vaste salaris van de heer Palmer £600.000. 
In lijn met het bestaande bezoldigingsbeleid, heeft de heer Palmer een bonus mogelijkheid onder het AIP1 ter grootte van 100% 
van het vaste salaris gerelateerd aan de mate van realisatie van doelstellingen en komt hij in aanmerking voor deelname in het 
BIP2 tot de hoogte van het netto maximale bonus bedrag en voor deelname in het ESOS3 en een incentive plan voor de langere 
termijn. Hij ontvangt een pensioenvergoeding ter grootte van 19% van zijn salaris en emolumenten op grond van de geldende 
regelingen voor leden van de Raad van Bestuur. 

Voor wat betreft het naar rato vaststellen van zijn jaarlijkse bezoldiging, zal het vaste salaris en de toekenning onder het AIP 
in 2012 worden berekend naar rato van de duur van het  dienstverband  gedurende het jaar. Ten aanzien van de deelname in het 
ESOS wordt in september 2012 aan de heer Palmer een  voorwaardelijke optie op aandelen worden toegekend tegen de beurs-
koers die geldt op de dag van toekenning ter waarde van 1,35x het vaste salaris. De optie is onderworpen aan de voorwaarde 
van het behalen van prestatiecriteria als  omschreven in het ESOS. Als incentive voor de langere termijn ontvangt de heer 
Palmer in september 2012 een performance share  toekenning om kosteloos aandelen te verkrijgen in Reed  Elsevier PLC met 
een totale waarde van 1,8x het vaste salaris op de datum van  toekenning. Deze toekenning is afhankelijk gesteld van dezelfde 
prestatiecriteria als de criteria die gelden voor de Chief  Executive Officer onder het REGP4, waarbij de prestaties zullen worden 
gemeten in de  eerste helft van 2015. Zoals geldt voor alle deelnemers zullen dividendrechten of vergelijkbare rechten worden 
betaald in contanten op het moment dat de toekenning onvoorwaardelijk wordt.

1 Annual Incentive Plan, zie p. 67 van de Reed Elsevier Annual Reports and Financial Statements 2011
2 Bonus Investment Plan, zie p. 71 van de Reed Elsevier Annual Reports and Financial Statements 2011
3 Executive Share Option Scheme, zie pagina 71 van de Reed Elsevier Annual Reports and Financial Statements 2011
4 Reed Elsevier Growth Plan, zie pagina’s 69 en 70 van de Reed Elsevier Annual Reports and Financial Statements 2011
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Ter compensatie van het verlies van toekenningen van rechten op opties van zijn eerdere werkgever krijgt de heer Palmer een 
toekenning om kosteloos aandelen te verkrijgen in Reed Elsevier PLC met een totale waarde van 2,5x het vaste salaris op de 
datum van  toekenning. De toekenning wordt alleen onvoorwaardelijk als alle opties op aandelen bij zijn vroegere werkgever 
zijn  vervallen. De helft van deze toekenning wordt onvoorwaardelijk in 2014 en de volgende helft in 2015. Dividendrechten of 
vergelijkbare  rechten worden opgebouwd en zullen worden uitbetaald in contanten op het moment dat de toekenning onvoor-
waardelijk wordt voor zover de onderliggende aandelen worden toegekend. De heer Palmer kan worden opgelegd dat hij Reed 
Elsevier een deel van de toekenning moet terugbetalen als hij zelf terugtreedt of zijn dienstverband met onmiddellijke ingang 
wordt beëindigd vóór 31 december 2014.

De heer Palmer ontvangt een eenmalige verhuisvergoeding in contanten van £500.000 (een claw back clausule is van 
 toepassing naar rato van de verstreken tijd in geval de heer Palmer zelf terugtreedt of zijn  dienstverband met onmiddellijke 
ingang wordt beëindigd vóór 31 december 2014) en de standaard Reed Elsevier ondersteuning bij verhuizing.

De arbeidsovereenkomst met de heer Palmer valt onder Engels recht en bevat een opzegtermijn van 1 jaar. Er is geen 
 ontslagvergoeding of change of control clausule opgenomen in zijn arbeidsovereenkomst. 

De Nominations Committee beveelt de benoeming van de heer Palmer als lid van de Raad van Bestuur aan. De Gecombineerde 
Raad beveelt in lijn met artikel 15 lid 2 van de statuten de benoeming van de heer Palmer als lid van de Raad van Bestuur aan. 

De Gecombineerde Raad stelt verder voor dat de BAVA goedkeurt dat 50% van de waarde van de optietoekenning in  aandelen 
in Reed Elsevier PLC zullen worden voldaan in aandelen in de Vennootschap op het moment dat deze toekenningen 
 onvoorwaardelijk worden. De waarde in geval van deze conversie zal worden berekend tegen de beursprijs van de aandelen in 
de Vennootschap bij het sluiten van de beurs op het moment van toekenning van de optie op aandelen in Reed Elsevier PLC en 
de sterling/euro wisselkoers geldend op de datum van optietoekenning.

Relevante persoonsgegevens van de heer Palmer zijn hieronder opgenomen in deze toelichting op de agenda.

Persoonsgegevens voor kandidaten voor benoeming
Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 21 lid 4 van de statuten voor een kandidaat-lid voor benoeming in de Raad van 
Commissarissen tijdens de BAVA: 

Linda Sanford (59)
(Amerikaanse nationaliteit)
Wordt voorgedragen voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen per 4 December 2012. Senior Vice President, 
Enterprise Transformation bij IBM Corporation, wereldwijde leverancier van producten en diensten op het gebied van 
informatie technologie; daarvoor had zij verschillende posities bij IBM sinds 1975. Non-executive director van ITT Corporation 
en Rensselaer Polytechnic Institute.

Aantal aandelen in het bedrijf: geen

Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 15 lid 3 van de statuten voor een kandidaat lid van de Raad van Bestuur voorgedragen 
voor benoeming tijdens de BAVA:

Duncan Palmer (46)
(Britse en Amerikaanse nationaliteit)
Wordt voorgedragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur per sluiting van de BAVA. Vóór Reed Elsevier sinds 2007 
Chief Financial Officer bij Owens Corning, een aan de New York Stock Exchange genoteerd Fortune 500® bedrijf gevestigd in 
Ohio. Daarvoor had hij sinds 1987 diverse senior finance posities bij de Royal Dutch Shell in het Verenigd Koninkrijk, Nederland 
en de Verenigde Staten. Heeft een MA in wiskunde van de Universiteit van Cambridge, heeft een MBA van de Universiteit van 
Stanford en is UK Chartered Management Accountant.

Aantal aandelen in het bedrijf: geen
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Informatie voor het bijwonen van de Buitengewone Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders op 6 november 2012
Registratiedatum en aanmelding 

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op dinsdag 
9 oktober 2012 (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 vergadering wensen bij te wonen danwel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, dienen te 
bewerkstelligen dat de intermediair bij wie hun aandelen in administratie zijn, uiterlijk op dinsdag 30 oktober april 2012 om 
17.00 uur ABN AMRO Bank N.V. (AA) meedeelt dat zij aandeelhouder (danwel stemgerechtigd) waren op de Registratiedatum 
en dat zij de vergadering 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 ten kantore van de Vennootschap op 6 november 2012, 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 
vergadering bij te wonen, indien zij uiterlijk op dinsdag 30 oktober 2012 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 ten kantore van de Vennootschap op  
6 november 2012, zal 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 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 30 oktober 2012 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 30 oktober 2012 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 AA tot uiterlijk op dinsdag 30 oktober 2012 om 17.00 uur. Voor nadere informatie kunt u terecht op  
www.abnamro.com/evoting. 

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

Amsterdam, 4 september 2012 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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Routebeschrijving Reed Elsevier NV, Radarweg 29, Amsterdam
Per auto
Vanuit alle richtingen de Ring A10 volgen
Neem afslag S102 / IJmuiden

vanuit het zuiden:
onderaan de afrit linksaf naar Basisweg (richting IJmuiden)
vanuit het noorden:
onderaan de afrit rechtsaf naar Basisweg (richting IJmuiden)

na 600 meter bij de 2e verkeerslichten rechtsaf naar Radarweg 
(rechtsaf slaan tegenover Telegraaf gebouw)
Het Reed Elsevier-gebouw staat direct aan het begin van de Radarweg.

Er is beperkte parkeergelegenheid beschikbaar in de parkeergarage onder het gebouw. 
Voor reserveringen gaarne tijdig contact opnemen met het secretariaat tel + 31 (0)20 485 2906.

Vanaf Station Amsterdam Sloterdijk 
Loop vanaf de voorkant van het station 300 meter naar rechts, langs het Crystal Tower-gebouw .
Steek bij de verkeerslichten op de Basisweg over naar de Radarweg.
Het Reed Elsevier-gebouw is het eerste gebouw aan de rechterhand.
De wandeling duurt ca. 10 minuten.


