
 

BESLUITENLIJST 
 

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 
VAN KONINKLIJKE KPN N.V.  

GEHOUDEN OP 9 APRIL 2014 TE DEN HAAG 
 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 9 april 2014 te 
Den Haag, heeft besloten: 
 
1. De jaarrekening over het boekjaar 2013 vast te stellen (agendapunt 4). 
 
2. Decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak 

gedurende het boekjaar 2013 (agendapunt 6). 
 
3. Decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun 

taak gedurende het boekjaar 2013 (agendapunt 7). 
 
4. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te benoemen als de externe accountant voor het 

boekjaar 2014 (agendapunt 8). 
 

5. Ernst & Young Accountants LLP te benoemen als de externe accountant voor het boekjaar 2015 
(agendapunt 9). 

 
6. Mevrouw C. Zuiderwijk te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 11). 
 
7. De heer D.W. Sickinghe te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 12). 
 
8. Wijzigingen in het LTI-plan en het bezoldigingsbeleid te wijzigen goed te keuren (agendapunt 15). 

 
9. De Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te machtigen tot het 

verkrijgen van eigen aandelen gedurende een periode van 18 maanden, eindigend op 9 oktober 
2015. Het maximum aantal te verkrijgen aandelen is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal 
per 9 april 2014 (agendapunt 16). 

 
10. 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 per 9 april 2014 (agendapunt 17). 

 
11. De Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan te wijzen als het 

orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van 
rechten tot het nemen van gewone aandelen, gedurende een periode van 18 maanden vanaf 9 
april 2014 tot en met 9 oktober 2015. Het maximum aantal uit te geven gewone aandelen is 
beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 9 april 2014, vermeerderd met 10% van het 
kapitaal indien de uitgifte of het verlenen van rechten plaatsvindt in het kader van een fusie of een 
overname (agendapunt 18). 

 
12. De Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan te wijzen als het 

orgaan dat bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht van 
bestaande aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen of bij het verlenen van rechten tot het 
nemen van gewone aandelen, gedurende een periode van 18 maanden, vanaf 9 april 2014 tot en 
met 9 oktober 2015. Deze bevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 9 april 
2014, vermeerderd met 10% van het kapitaal indien de uitgifte of het verlenen van rechten 
plaatsvindt in het kader van een fusie of een overname (agendapunt 19). 

  



 

 
STEMUITSLAG PER AGENDAPUNT 

 
Ter vergadering waren 119 stemgerechtigde aandeelhouders geregistreerd. die tezamen bevoegd 
waren tot het uitbrengen van in totaal 2.992.856.399 stemmen, zijnde 70,29% van het geplaatste 
kapitaal. 
 
De Algemene vergadering van de Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V. (de “Vennootschap”) 
gehouden op 9 april 2014 te Den Haag, heeft per agenda punt als volgt besloten:   
 
Agendapunt 4. Het voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013 is 
aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.992.815.010 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 70,29% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.992.815.010 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.965.266.468 
Percentage stemmen “voor” 99,97% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 806.108 
Percentage stemmen “tegen” 0,03% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 26.742.434 
 
 
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 2.992.810.933 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 70,29% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.992.810.933 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  1.747.544.862 
Percentage stemmen “voor” 96,67% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 60.141.695 
Percentage stemmen “tegen” 3,33% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 1.185.124.376 
 
  



 

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 2.992.813.406 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 70,29% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.992.813.406 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  1.691.351.745 
Percentage stemmen “voor” 93,56% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 116.349.981 
Percentage stemmen “tegen” 6,44% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 1.185.111.680 
 
Agendapunt 8. Het voorstel tot benoeming van de externe accountant over het boekjaar 2014 
is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.992.814.006 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 70,29% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.992.814.006 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.936.999.287 
Percentage stemmen “voor” 99,17% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 24.653.628 
Percentage stemmen “tegen” 0,83% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 31.161.091 
 
 
Agendapunt 9. Het voorstel tot benoeming van de externe accountant over het boekjaar 2015 
is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.992.806.520 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 70,29% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.992.806.520 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.957.070.629 
Percentage stemmen “voor” 99,7% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 8.996.543 
Percentage stemmen “tegen” 0,3% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 26.739.348 
 
  



 

Agendapunt 11. Het voorstel tot benoeming van mevrouw C. Zuiderwijk tot lid van de Raad van 
Commissarissen is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.992.806.170 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 70,29% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.992.806.170 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.948.463.545 
Percentage stemmen “voor” 99,88% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 3.565.427 
Percentage stemmen “tegen” 0,12% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 40.777.198 
 
 
Agendapunt 12. Het voorstel tot benoeming van de heer D.W. Sickinghe tot lid van de Raad 
van Commissarissen is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.992.807.447 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 70,29% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.992.807.447 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.943.212.800 
Percentage stemmen “voor” 99,87% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 3.912.664 
Percentage stemmen “tegen” 0,13% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 45.681.983 
 
 
Agendapunt 15. Het voorstel tot goedkeuring van wijzigingen in het LTI-plan en het wijzigen 
van het bezoldigingsbeleid is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.992.792.692 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 70,28% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.992.792.692 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  1.805.097.906 
Percentage stemmen “voor” 99,66% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 6.218.183 
Percentage stemmen “tegen” 0,34% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 1.181.476.603 
 
  



 

Agendapunt 16. Het voorstel tot het verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur tot het 
verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.992.785.743 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 70,28% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.992.785.743 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  1.802.902.735 
Percentage stemmen “voor” 60,79% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 1.163.084.066 
Percentage stemmen “tegen” 39,21% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 26.798.942 
 
 
Agendapunt 17. Het voorstel tot kapitaalvermindering door intrekking van eigen aandelen is 
aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.992.793.740 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 70,28% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.992.793.740 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  1.788.893.479 
Percentage stemmen “voor” 60,31% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 1.177.140.471 
Percentage stemmen “tegen” 39,69% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 26.759.790 
 
 
Agendapunt 18. Het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot 
uitgifte van gewone aandelen is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.992.793.740 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 70,28% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.992.793.740 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  1.624.468.664 
Percentage stemmen “voor” 54,77% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 1.341.598.149 
Percentage stemmen “tegen” 45,23% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 26.726.927 
 
 



 

 
Agendapunt 19. Het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot 
beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen is 
aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.992.787.530 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 70,28% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.992.787.530 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  1.560.402.511 
Percentage stemmen “voor” 52,61% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 1.405.648.741 
Percentage stemmen “tegen” 47,39% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 26.736.278 
 
 


