OPROEPING
voor de virtuele Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters
Kluwer N.V.
te houden op donderdag 22 april 2021, aanvang 15.00 uur. Formeel zal de vergadering worden gehouden
op het hoofdkantoor van Wolters Kluwer, Zuidpoolsingel 2, 2408 ZE in Alphen aan den Rijn.
In het licht van de COVID‐19 pandemie en de daarmee samenhangende aanhoudende
gezondheidsrisico's en conform de Tijdelijke Wet COVID‐19 Justitie en Veiligheid, zal de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders alleen virtueel toegankelijk zijn voor aandeelhouders. Dit betekent dat
aandeelhouders de vergadering niet fysiek kunnen bijwonen. Aandeelhouders kunnen de vergadering
bijwonen via internet en kunnen live stemmen tijdens de vergadering op www.abnamro.com/evoting of
vooraf door een schriftelijke volmacht aan de notaris te verlenen.
De agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders luidt als volgt:
1.

Opening

2.
a.
b.
c.

Jaarverslag 2020
Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2020
Bericht van de Raad van Commissarissen over het jaar 2020
Adviserende stemming over het bezoldigingsverslag zoals opgenomen in het jaarverslag (Annual
Report) over het jaar 2020 *

3.
a.

Jaarrekening 2020 en dividend
Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (Financial Statements) over het jaar 2020 zoals
opgenomen in het jaarverslag (Annual Report) over het jaar 2020 *
Toelichting op het dividendbeleid
Voorstel tot uitkering van een totaal dividend van € 1,36 per gewoon aandeel, resulterend in
een slotdividend van € 0,89 per gewoon aandeel *

b.
c.

4.
a.
b.

Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de
uitoefening van hun taak
Voorstel tot verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening
van hun taak *
Voorstel tot verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de
uitoefening van hun taak *

5.
a.
b.

Samenstelling Raad van Commissarissen
Voorstel tot herbenoeming van de heer Frans Cremers als lid van de Raad van Commissarissen *
Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Ann Ziegler als lid van de Raad van Commissarissen *

6.

Voorstel tot herbenoeming van de heer Kevin Entricken als lid van de Raad van Bestuur *

7.

Voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur *

8.
a.
b.

Voorstel tot verlenging van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur
tot uitgifte van aandelen en/of verlenen van rechten tot het nemen van aandelen *
tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht *

9.

Voorstel om de Raad van Bestuur te machtigen om aandelen in de vennootschap te
verwerven *

10.

Voorstel om aandelen in te trekken *

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

* Onderwerpen geagendeerd ter stemming. De overige onderwerpen staan uitsluitend op de agenda ter
bespreking.

VERGADERSTUKKEN
De agenda met toelichting, de jaarstukken over 2020, het bezoldigingsverslag over 2020 en het
bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn te raadplegen via de website van de vennootschap
(www.wolterskluwer.com/agm). De genoemde stukken liggen tevens ter inzage ten kantore van Wolters
Kluwer N.V. (Zuidpoolsingel 2, 2408 ZE Alphen aan den Rijn).
Deze stukken kunnen kosteloos worden afgehaald op bovengenoemd adres. Het is ook mogelijk deze
documenten schriftelijk of telefonisch aan te vragen bij Wolters Kluwer N.V., Corporate Communications,
Postbus 1030, 2400 BA Alphen aan den Rijn (per telefoon: 0172 641 421, of per e‐mail:
info@wolterskluwer.com), of bij ABN AMRO Bank N.V. (per e‐mail via: ava@nl.abnamro.com).
INSTRUCTIES VOOR DEELNAME
Registratiedatum
Als stem‐ of vergadergerechtigden voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de vergadering)
gelden zij, die op donderdag 25 maart 2021 om 17.30 uur (Registratiedatum), na verwerking van alle bij‐
en afschrijvingen per die datum, die rechten hebben en zijn ingeschreven in één van de daartoe door de
Raad van Bestuur aangewezen registers en die tevens op de hierna beschreven wijze voor de vergadering
zijn aangemeld.

VOOR HOUDERS VAN GIRALE AANDELEN GELDT:
Registratie
Voor houders van girale aandelen zijn als register dan wel deelregisters aangewezen de administraties
van de intermediairs waarnaar wordt verwezen in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de
Registratiedatum aandeelhouder zijn.
Aanmelding
Houders van girale aandelen hebben toegang tot de vergadering indien zij zich vanaf vrijdag 26 maart
2021 en uiterlijk op donderdag 15 april 2021 om 17.30 uur via www.abnamro.com/evoting, of de
intermediair in wier administratie zij voor aandelen zijn geregistreerd, hebben aangemeld bij ABN AMRO
Bank N.V. (ABN AMRO). De intermediairs dienen uiterlijk op vrijdag 16 april 2021 voor 13.30 uur via
www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een elektronische verklaring te verstrekken waarin is
opgenomen het aantal girale aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum
gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om
de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke houders te vermelden, evenals hun geldige
e‐mailadres, effectenrekening en mobiele telefoonnummer die vereist zijn voor authenticatiedoeleinden
om het aandeelhouderschap op de Registratiedatum op een efficiënte manier te kunnen verifiëren en om
virtuele toegang tot de vergadering te verlenen. Het door ABN AMRO via de betreffende intermediair te
verstrekken ontvangstbewijs (van registratie) bevat inloggegevens voor het virtueel bijwonen van de
vergadering en het virtueel stemmen.
Verlening van volmacht
Houders van girale aandelen die een schriftelijke volmacht willen verlenen aan mevrouw J.J.C.A. (Joyce)
Leemrijse, notaris te Amsterdam, en/of haar plaatsvervanger, en/of iedere (kandidaat‐)notaris van Allen
& Overy LLP, kantoor Amsterdam (notaris) om namens hen de virtuele vergadering bij te wonen, kunnen
dit doen op de hieronder beschreven wijzen, mits ze zich tijdig hebben aangemeld voor de vergadering
op de wijze zoals hierboven beschreven.
Elektronische volmacht met steminstructie aan de notaris
Houders van girale aandelen kunnen tot uiterlijk donderdag 15 april 2021 om 17.30 uur een elektronische
volmacht met steminstructie aan de notaris verlenen. Dit is mogelijk via www.abnamro.com/evoting.
Als alternatief is een formulier voor verlening van een schriftelijke volmacht aan de notaris verkrijgbaar
via de website van Wolters Kluwer (www.wolterskluwer.com/agm) of kan worden opgevraagd bij ABN
AMRO (per telefoon 020 344 2000 of per e‐mail: ava@nl.abnamro.com). Ingevulde volmachtformulieren
dienen per post (t.a.v. ABN AMRO Bank N.V., Department Corporate Broking & Issuer Services HQ7212,
Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam), per fax (020 628 8481), of per e‐mail
(ava@nl.abnamro.com), aan ABN AMRO te worden toegezonden en dienen uiterlijk op donderdag 15
april 2021 om 17.30 uur door ABN AMRO te zijn ontvangen.

VOOR HOUDERS VAN AANDELEN OP NAAM (REGISTERAANDEELHOUDERS) GELDT:
Registratie
Voor houders van aandelen op naam (registeraandeelhouders) is als register aangewezen het
aandeelhoudersregister van Wolters Kluwer N.V. dat wordt gehouden door de vennootschap, waaruit
blijkt wie op de Registratiedatum aandeelhouder zijn.
Aanmelding en verlening van volmacht
De registeraandeelhouders ontvangen van de vennootschap een aanmeldingsformulier met toelichting.
De schriftelijke aanmelding dient uiterlijk donderdag 15 april 2021 om 17.30 uur in het bezit van de
vennootschap te zijn. Er is tevens de mogelijkheid om zich aan te melden via www.abnamro.com/evoting
waarbij “ABN AMRO Registrar” als intermediair geselecteerd dient te worden. ABN AMRO zal de
registeraandeelhouders een bewijs (van registratie) verstrekken waarop inloggegevens staan voor het
virtueel bijwonen van de vergadering en het virtueel stemmen. Registeraandeelhouders die de notaris
willen machtigen om namens hen de vergadering bij te wonen, kunnen dit doen via
www.abnamro.com/evoting en door het selecteren van “ABN AMRO Registrar” als intermediair, of
middels het aanmeldingsformulier.
VIRTUEEL VERGADERING BIJWONEN EN STEMMEN
Aandeelhouders kunnen de vergadering virtueel bijwonen en op alle agendapunten die ter besluitvorming
voorliggen via internet stemmen, dus online en op afstand met hun eigen smartphone, tablet of
computer, tenzij de intermediair van de aandeelhouder het online bijwonen en stemmen niet
ondersteunt. Na de registratie voor virtuele deelname, zal een aandeelhouder een e‐mail met een link
ontvangen om via www.abnamro.com/evoting in te loggen op het Wolters Kluwer online stemplatform.
Na een succesvolle login en bevestiging van de login via een twee‐stappen verificatieproces (met sms‐
verificatie), wordt de aandeelhouder automatisch ingelogd voor de vergadering. Nadere instructies zullen
gegeven worden via www.abnamro.com/evoting en/of het Wolter Kluwer online stemplatform, en zijn te
vinden in onze handleiding, beschikbaar op onze website: www.wolterskluwer.com/agm.
U kunt inloggen voor virtuele deelname aan de vergadering op 22 april 2021 via
www.abnamro.com/evoting vanaf 13.00 uur tot de aanvang van de vergadering om 15.00 uur. U dient
vóór 15.00 uur ingelogd te zijn en de toegangsprocedure te hebben doorlopen. Na dit tijdstip is het niet
meer mogelijk om te registreren. Aandeelhouders die na 15.00 uur inloggen, kunnen de vergadering wel
volgen via de webcast (zie hieronder), maar zij kunnen geen vragen stellen en kunnen hun stem niet meer
uitbrengen.
Het beleid van de vennootschap met betrekking tot de virtuele vergadering is te vinden op
www.wolterskluwer.com/agm. Aan virtueel stemmen zijn risico’s verbonden zoals omschreven in het
beleid. Wanneer aandeelhouders deze risico's willen vermijden, kunnen zij ervoor kiezen om een
steminstructie te geven aan de notaris.
Wolters Kluwer is een internationaal bedrijf en de voertaal is Engels. De jaarlijkse Algemene Vergadering
van Aandeelhouders zal daarom in het Engels worden gehouden. Een live vertaling naar het Nederlands
wordt niet aangeboden.
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Vanaf vandaag tot uiterlijk maandag 19 april 2021 om 15.00 uur kunnen aandeelhouders vooraf
schriftelijk vragen stellen over de agendapunten, per e‐mail via: 2021AGM@wolterskluwer.com.

Aandeelhouders moeten hun naam en het nummer van hun aandeelhouderscertificaat, dat verkrijgbaar
is bij hun bank, in hun e‐mail opnemen. De vennootschap is voornemens deze vragen (eventueel
gecombineerd) tijdens de vergadering te beantwoorden. De vennootschap behoudt zich het recht voor
om individueel op een vraag te reageren, indien dit passend wordt geacht. Ook zullen aandeelhouders die
de vergadering virtueel bijwonen langs elektronische weg vervolgvragen kunnen stellen over de
agendapunten via een chatfunctie in het online stemplatform van Wolters Kluwer. De voorzitter van de
vergadering mag echter, in het belang van de volgorde van de vergadering, van zijn discretie
gebruikmaken om niet op alle vervolgvragen te reageren.
WEBCAST
Aandeelhouders die de vergadering via een live video webcast willen volgen, kunnen dit doen via
www.wolterskluwer.com/investors. De webcast gaat open op 22 april 2021 om 14.45 uur tot het einde
van de vergadering.
Alphen aan den Rijn, 10 maart 2021
Raad van Bestuur
Wolters Kluwer N.V.

CONTACTINFORMATIE
Wolters Kluwer N.V.
Postbus 1030
2400 BA Alphen aan den Rijn
Tel: 0172 641 421
E‐mail: info@wolterskluwer.com
Web: www.wolterskluwer.com

