
Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor een  
Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op  
dinsdag 3 november 2009, 10:00 uur, in het KPN Hoofdkantoor, 
Maanplein 55, Den Haag.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2.  Kennisgeving inzake de voorgenomen benoeming van  

mevrouw C.M.S. Smits-Nusteling tot lid van de Raad van Bestuur
3. Sluiting

In deze vergadering vindt onder agendapunt 2 de ingevolge  
artikel 21 lid 1 van de statuten vereiste kennisgeving plaats. 
Besluitvorming over de benoeming is niet aan de orde. Na afloop 
van de vergadering zal de Raad van Commissarissen besluiten  
over de benoeming van mevrouw Smits-Nusteling.
De agenda met toelichting is kosteloos verkrijgbaar via  
www.kpn.com (‘over KPN’ – ‘Investor Relations’) of telefonisch 
via ABN AMRO Bank N.V. handelend onder de naam RBS (‘RBS‘)  
op (020) 383 67 07, en ligt tevens ter inzage op het hoofdkantoor 
van Koninklijke KPN N.V., Maanplein 55 te Den Haag. 

Registratietijdstip
De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering  
als stem- en/of vergadergerechtigden gelden, de houders van 
gewone aandelen die per 20 oktober 2009, 18:00 uur (CET)  
(‘het Registratietijdstip’) die rechten hebben en als zodanig zijn 
ingeschreven in een van de navolgende (deel)registers: 
�  Voor houders van aandelen aan toonder: de administraties 

van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal  
Effectenverkeer B.V. (Necigef) aangesloten instellingen  
krachtens de Wet giraal effectenverkeer. 

�  Voor houders van aandelen op naam: het aandeelhouders-
register van de vennootschap.

Aanmelding
Een houder van gewone aandelen aan toonder die de vergadering 
wenst bij te wonen dient zich via zijn bank, vóór donderdag  

29 oktober 2009 schriftelijk aan te melden bij RBS. Bij deze  
aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd van de 
bij Necigef aangesloten instelling in wier administratie de houder 
voor de aandelen staat geregistreerd, dat de betreffende aandelen 
op het Registratietijdstip op zijn naam geregistreerd zullen  
staan of stonden. Het daarbij door RBS verstrekte ontvangst- of 
depotbewijs geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.
Een houder van gewone aandelen op naam die de vergadering 
wenst bij te wonen, dient zich uiterlijk op het Registratietijdstip 
aan te melden op de wijze als vermeld in de oproepingsbrief.

Volmachten
De vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een  
schriftelijk gevolmachtigde. Desgewenst kan gebruik worden 
gemaakt van formulieren die verkrijgbaar zijn op www.kpn.com 
(‘over KPN’ – ‘Investor Relations’). De schriftelijke volmacht  
moet uiterlijk op donderdag 29 oktober 2009 om 18:00 uur bij  
de Raad van Bestuur zijn ontvangen. Een kopie van de volmacht 
dient bij toegangsregistratie te worden getoond. 

Toegangsregistratie en legitimatie
Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 9:30 uur tot aanvang  
van de algemene vergadering om 10.00 uur. Na dit tijdstip is 
registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden kunnen 
worden verzocht om zich bij de toegang van de vergadering te 
legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort  
of rijbewijs).

Voor overige inlichtingen kunt u kijken op internet: www.kpn.com 
(‘over KPN’ – ‘Investor Relations’) of telefonisch contact opnemen 
op telefoonnummer (070) 446 09 86.

De Raad van Commissarissen
Den Haag, 13 oktober 2009

Uitnodiging tot het bijwonen van de 
Buitengewone Algemene Vergadering  
van Aandeelhouders

Voor meer informatie www.kpn.com


