
 

BESLUITENLIJST 
 

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 
VAN KONINKLIJKE KPN N.V.  

GEHOUDEN OP 12 APRIL 2012 TE DEN HAAG 
 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 12 april 2012 te 
Den Haag, heeft besloten: 
 
1. De jaarrekening over het boekjaar 2011 vast te stellen (agendapunt 3). 
 
2. Een totaaldividend over het boekjaar 2011 vast te stellen van € 0,85 per aandeel, waardoor een 

slotdividend van € 0,57 per aandeel zal worden uitgekeerd (agendapunt 5). 
 
3. Decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak 

gedurende het boekjaar 2011 (agendapunt 6). 
 
4. Decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun 

taak gedurende het boekjaar 2011 (agendapunt 7). 
 
5. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te benoemen als accountant voor de controle van de 

jaarrekening over het boekjaar 2012 (agendapunt 8). 
 
6. De statuten te wijzigen conform het bekendgemaakte voorstel en volmacht te verlenen deze 

wijziging notarieel te doen passeren (agendapunt 9). 
 
7. De heer P.A.M. van Bommel te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 

11). 
 
8. De Raad van Bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen aandelen gedurende een periode 

van 18 maanden, eindigend op 12 oktober 2013. Het aantal te verkrijgen aandelen is beperkt tot 
10% van het geplaatste kapitaal, onder de voorwaarde dat de vennootschap niet meer eigen 
aandelen zal houden dan 10% van het geplaatste kapitaal. De aandelen kunnen worden verkregen 
via de beurs of anderszins voor een prijs per aandeel van minimaal EUR 0,01 en maximaal het 
hoogste van (i) de Beurskoers, vermeerderd met 10% of (ii), wanneer aandelen worden verkregen 
als onderdeel van een aandeleninkoopprogramma met een enkele tegenpartij of via een financieel 
intermediair, het gemiddelde van de Gewogen Gemiddelde Koersen (“Volume Weighted Average 
Share Price”) gedurende de effectieve looptijd van het betreffende aandeleninkoopprogramma. De 
Beurskoers is gedefinieerd als de gemiddelde slotkoers van aandelen in de vennootschap volgens 
de Officiële Prijscourant van NYSE Euronext Amsterdam over de vijf aan de dag van verkrijging 
voorafgaande beursdagen. De Gewogen Gemiddelde Koers is gedefinieerd als de gewogen 
gemiddelde koers van aandelen in de vennootschap gedurende de handel op NYSE Euronext 
Amsterdam tussen 09.00 uur (CET) en 17.30 uur (CET) gecorrigeerd voor zogenaamde “block 
trades”, “cross trades” en “auction trades” (agendapunt 13). 

 
9. Het geplaatste kapitaal te verminderen door intrekking van eigen aandelen met ten hoogste een 

zodanig aantal als door de vennootschap zal zijn ingekocht. Het aantal in te trekken aandelen zal 
worden vastgesteld door de Raad van Bestuur en is beperkt tot maximaal 10% van het geplaatste 
kapitaal, zoals dit blijkt uit de jaarrekening 2011 (agendapunt 14). 

 



 

STEMUITSLAG PER AGENDAPUNT 
 

Ter vergadering waren 650 stemgerechtigde aandeelhouders geregistreerd, die tezamen bevoegd 
waren tot het uitbrengen van in totaal 765.311.177 stemmen, zijnde 53% van het geplaatste kapitaal. 
 
De Algemene vergadering van de Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V. (de “Vennootschap”) 
gehouden op 12 april 2012 te Den Haag, heeft per agenda punt als volgt besloten:   
 
Agendapunt 3. Het voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2011 is 
aangenomen 
 
OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

765.260.777 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

53,46% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 765.260.777 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  765.184.668 
Percentage stemmen “voor” 100,00 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 20.461 
Percentage stemmen “tegen” 0,00 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 55.648 
 
 
Agendapunt 5. Het voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2011 is 
aangenomen 
 
OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

765.263.039 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

53,46% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 765.263.039 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  765.212.059 
Percentage stemmen “voor” 100,00 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 11.007 
Percentage stemmen “tegen” 0,00 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 39.973 
 



 

 
 
 
Agendapunt 6. Het voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van 
Bestuur is aangenomen 
 
OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

765.261.532 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

53,46% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 765.261.532 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  750.583.721 
Percentage stemmen “voor” 98,60 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 10.669.196 
Percentage stemmen “tegen” 1,40 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 4.008.615 
 
 
Agendapunt 7. Het voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van 
Commissarissen is aangenomen 
 
OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

765.254.221 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

53,46% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 765.254.221 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  750.250.538 
Percentage stemmen “voor” 98,56 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 10.937.708 
Percentage stemmen “tegen” 1,44 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 4.065.975 
 
 
Agendapunt 8. Het voorstel tot benoeming van de accountant is aangenomen 
 
OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

765.259.740 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

53,46% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 765.259.740 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  755.513.761 
Percentage stemmen “voor” 98,76 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 9.453.140 
Percentage stemmen “tegen” 1,24 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 292.839 
 



 

 
 
 
Agendapunt 9. Het voorstel tot wijziging van de statuten is aangenomen 
 
OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

765.245.258 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

53,46% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 765.245.258 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  722.035.359 
Percentage stemmen “voor” 96,35 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 27.373.911 
Percentage stemmen “tegen” 3,65 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 15.835.988 
 
 
Agendapunt 11. Het voorstel tot benoeming van de heer P.A.M. van Bommel tot lid van de 
Raad van Commissarissen is aangenomen 
 
OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

765.240.194 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

53,46% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 765.240.194 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  760.835.020 
Percentage stemmen “voor” 99,99 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 57.686 
Percentage stemmen “tegen” 0,01 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 4.347.488 
 
 
Agendapunt 13. Het voorstel tot het verlenen aan machtiging van de Raad van Bestuur tot het 
verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap is aangenomen 
 
OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

765.237.420 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

53,46% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 765.237.420 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  756.432.723 
Percentage stemmen “voor” 98,93 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 8.194.491 
Percentage stemmen “tegen” 1,07 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 610.206 
 
 



 

 
 
 
Agendapunt 14. Het voorstel tot kapitaalvermindering door intrekking van eigen aandelen is 
aangenomen 
 
OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

765.241.270 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

53,46% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 765.241.270 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  765.056.312 
Percentage stemmen “voor” 99,99 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 61.912 
Percentage stemmen “tegen” 0,01 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 123.046 
 
 
 
 

 


