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Certificaathouders Koninklijke Brill bespreken aanpassing 

van de corporate governance 
 

Leiden, 19 januari 2017 

 
Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill NV (STAK) zal een oproep aan 

certificaathouders doen om op donderdag 16 februari a.s. bijeen te komen. 

 

Aanleiding is het verzoek van de vennootschap aan de STAK om een mogelijke wijziging van het stembeleid van de 

STAK te bespreken. De vennootschap heeft aangegeven er voorstander van te zijn wanneer de STAK in een 

algemene vergadering van aandeelhouders in beginsel niet stemt, tenzij daartoe uitdrukkelijk gemachtigd door 

certificaathouders, behalve ingeval van bijzondere omstandigheden. Dit is een wijziging ten opzichte van het 

bestaande beleid, waarin de STAK in beginsel juist wel stemt (ook indien geen steminstructie is gegeven).  

 

Dit standpunt is voorbereid op grond van gesprekken die sinds augustus vorig jaar met stakeholders zijn gevoerd 

en na kennisneming van de herziene Corporate Governance Code die op 8 december 2016 is verschenen. 

 

De vennootschap heeft aangegeven belang te blijven hechten aan een solide bescherming tegen een vijandige 

overname of concentratie van stemmen die in strijd met het belang van de vennootschap wordt geacht. 

 

De vennootschap zal aan de AvA op 16 mei a.s. voorstellen de bestaande optie preferente aandelen uit te kunnen 

geven aan de Stichting Luchtmans, te vervangen door een nieuw mandaat van de AvA. De bestaande optie werd in 

1991 verleend en is sindsdien op onderdelen aangepast. De voor te stellen optie kan worden uitgeoefend in meer 

gevallen dan de huidige, in het bijzonder wanneer een concentratie van stemmen het belang van de vennootschap 

kan schaden.  

 

De vennootschap spreekt haar vertrouwen uit met de voorgestelde beleidswijziging en maatregelen een brug te 

slaan tussen de belangen van Brill enerzijds en anderzijds de kritiek van groepen certificaathouders op de 

bestaande corporate governance van Brill. 

 

Leiden, 19 januari 2017, drs. H.A. Pabbruwe, Directeur 

pabbruwe@brill.com 

 

Profiel 
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 272 tijdschriften en circa 1.200 

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

dat kantoren in Leiden, Boston, Paderborn 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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