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AVA van Koninklijke Brill heeft plaatsgevonden 
 

Deze middag heeft de AVA van Koninklijke Brill NV plaatsgevonden ten kantore van de vennootschap. 

Bij de bespreking van de resultaten over 2015 en de genomen maatregelen ter verbetering van de 

winstgevendheid die al in het tweede halfjaar effect begonnen te sorteren, sprak de onderneming zijn 

vertrouwen uit in het doorzetten van deze verbeteringen in 2016. Voor dit jaar wordt organische groei 

verwacht in een bandbreedte van 1-3% en zal de EBITDA-marge naar verwachting met 1% of iets meer 

kunnen stijgen. 

 

De AVA stemde voor het dividend voorstel van €1,24 (+8%), geheel in contanten te voldoen. 

 

Het agendapunt van benoeming van een commissaris is uitgesteld. Het bestuur van de onderneming zal 

de benoeming op de eerstvolgende vergadering agenderen. 

 

Onder het agendapunt Corporate Governance is door de vennootschap aangegeven dat –mede in het licht 

van de lopende herziening van de corporate governance code - de huidige governance structuur, in zijn 

totale samenhang en praktische werking, tegen het licht zal worden gehouden. Na de zomer zal een 

certificaathoudervergadering bijeen geroepen worden om hierover van gedachten te wisselen. In het 

geval de vennootschap daarop zou besluiten juridische wijzigingen door te voeren, zou later in 2016 een 

BAVA bijeen geroepen kunnen worden ter formalisering. 

 

Leiden, 19 mei 2016, drs. H.A. Pabbruwe, Directeur 

pabbruwe@brill.com - ++31 (0)6 20421134 

 

 

Profiel Brill 

Brill is een beursgenoteerde (Euronext Amsterdam NV), sterk internationaal georiënteerde, wetenschappelijke uitgeverij die 

sinds 1683 in Leiden is gevestigd. De uitgeefportefeuille omvat ruim 20 vakgebieden, onder andere: Midden-Oosten en Islam 

Studies, Azië Studies, Oudheid Studies, Geschiedenis en Internationale Betrekkingen, Theologie en Religiewetenschap, 

Taalwetenschap, en Internationaal Recht. De overwegend Engelstalige publicaties bestaan grotendeels uit boeken(series), 

encyclopedieën, tijdschriften, databases, en primaire bronnencollecties. Brill publiceert jaarlijks 265 tijdschriften en circa 1000 

nieuwe boektitels en naslagwerken, beschikbaar in zowel druk als elektronische vorm. De voornaamste afzetmarkten van Brill, 

dat kantoren in Leiden, Boston en Singapore heeft, zijn Europa, de Verenigde Staten en Azië. De afnemers bestaan in 

meerderheid uit wetenschappelijke instituten en bibliotheken. www.brill.com 
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