
 

BESLUITENLIJST 
 

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 
VAN KONINKLIJKE KPN N.V.  

GEHOUDEN OP 13 APRIL 2016 TE DEN HAAG 
 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 13 april 2016 te 
Den Haag, heeft besloten: 
 
1. De jaarrekening over het boekjaar 2015 vast te stellen (agendapunt 4). 
 
2. Een totaaldividend over het boekjaar 2015 vast te stellen van € 0,114 per aandeel, waardoor een 

slotdividend van € 0,05 per aandeel zal worden uitgekeerd (agendapunt 6). 
 

3. De statuten te wijzigen conform de bekendgemaakte voorstellen en volmacht te verlenen deze 
wijzigingen notarieel te doen passeren (agendapunt 7). 

 
4. Decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak 

gedurende het boekjaar 2015 (agendapunt 8). 
 
5. Decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun 

taak gedurende het boekjaar 2015 (agendapunt 9). 
 
6. Ernst & Young Accountants LLP te benoemen als de externe accountant voor het boekjaar 2017 

(agendapunt 10). 
 
7. De heer P.A.M. van Bommel te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen 

(agendapunt 12). 
 
8. 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 13 oktober 
2017. Het maximum aantal te verkrijgen aandelen is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal 
per 13 april 2016 (agendapunt 14). 

 
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 per 13 april 2016 (agendapunt 15). 

 
10. 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 13 
april 2016 tot en met 13 oktober 2017. Het maximum aantal uit te geven gewone aandelen is 
beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 13 april 2016 (agendapunt 16). 

 
11. 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 13 april 2016 tot en 
met 13 oktober 2017. Deze bevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 13 april 
2016 (agendapunt 17). 

  



 

 
STEMUITSLAG PER AGENDAPUNT 

 
Ter vergadering waren 121 stemgerechtigde aandeelhouders geregistreerd. die tezamen bevoegd 
waren tot het uitbrengen van in totaal 3.062.460.228 stemmen, zijnde 71,89% van het geplaatste 
kapitaal. 
 
De Algemene vergadering van de Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V. (de “Vennootschap”) 
gehouden op woensdag 13 april 2016 te Den Haag, heeft per agenda punt als volgt besloten: 
 
Agendapunt 4. Het voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2015 is 
aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 3.062.363.860 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,89% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.062.363.860 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.034.225.909 
Percentage stemmen “voor” 99,97% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 961.455 
Percentage stemmen “tegen” 0,03% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 27.176.496 
 
Agendapunt 6. Het voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2015 is 
aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 3.062.357.332 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,89% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.062.357.332 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.027.109.980 
Percentage stemmen “voor” 99,87% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 3.830.205 
Percentage stemmen “tegen” 0,13% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 31.417.147 
 
Agendapunt 7. Het voorstel tot wijziging van de statuten is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 3.062.393.645 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,89% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.062.393.645 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.035.319.204 
Percentage stemmen “voor” 99,99% 



 

Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 352.934 
Percentage stemmen “tegen” 0,01% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 26.721.507 
 
Agendapunt 8. 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 3.062.326.597 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,89% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.062.326.597 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.966.528.476 
Percentage stemmen “voor” 98,57% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 42.912.994 
Percentage stemmen “tegen” 1,43% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 52.885.127 
 
Agendapunt 9. 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 3.062.324.606 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,89% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.062.324.606 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.966.526.756 
Percentage stemmen “voor” 98,57% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 42.913.673 
Percentage stemmen “tegen” 1,43% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 52.884.177 
 
Agendapunt 10. Het voorstel tot benoeming van de externe accountant over het boekjaar 2017 
is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 3.061.365.456 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,86% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.061.365.456 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.029.758.003 
Percentage stemmen “voor” 99,97% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 785.005 
Percentage stemmen “tegen” 0,03% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 30.822.448 



 

 
Agendapunt 12. Het voorstel tot herbenoeming 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 3.062.326.197 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,89% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.062.326.197 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.743.213.101 
Percentage stemmen “voor” 90,37% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 292.422.779 
Percentage stemmen “tegen” 9,63% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 26.690.317 
 
Agendapunt 14. 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 3.062.294.618 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,89% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.062.294.618 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.032.497.470 
Percentage stemmen “voor” 99,93% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 2.072.686 
Percentage stemmen “tegen” 0,07% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 27.724.462 
 
 
Agendapunt 15. Het voorstel tot kapitaalvermindering door intrekking van eigen aandelen is 
aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 3.062.305.119 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,89% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.062.305.119 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.035.387.840 
Percentage stemmen “voor” 99,99% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 228.847 
Percentage stemmen “tegen” 0,01% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 26.688.432 
 



 

Agendapunt 16. 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 3.062.304.284 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,89% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.062.304.284 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.000.094.303 
Percentage stemmen “voor” 98,83% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 35.521.324 
Percentage stemmen “tegen” 1,17% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 26.688.657 
 
Agendapunt 17. 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 3.062.323.016 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,89% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.062.323.016 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.946.614.025 
Percentage stemmen “voor” 97,07% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 89.016.470 
Percentage stemmen “tegen” 2,93% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 26.692.521 
 


