
 

Koninklijke KPN N.V. 

Agenda 
 
Koninklijke KPN N.V. (“KPN”) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Buitengewone 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 4 september 2017 op 
het KPN hoofdkantoor, Maanplein 55 te Den Haag. De toegangsregistratie vangt aan om 
12:00 uur en de vergadering begint om 13:00 uur. 
 

 
AGENDA 
1. Opening en mededelingen 
2. Voorstel tot benoeming van de heer Edzard Overbeek tot lid van de Raad van 

Commissarissen van KPN (Besluit) 
3. Rondvraag en sluiting 
 

 
Toelichting op de agenda  
 
Agendapunt 2 
De Raad van Commissarissen draagt de heer Edzard Overbeek voor ter benoeming tot lid 
van de Raad van Commissarissen van KPN door deze Buitengewone Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen heeft eerder haar 
voornemen geuit om haar kennis en ervaring op het gebied van de internationale 
communicatie-industrie, nieuwe bedrijfsmodellen en trends in digitalisering te 
versterken. Met de benoeming van de heer Overbeek, die een uitgebreide ervaring op 
deze gebieden heeft, wordt invulling aan dit voornemen gegeven. De heer Overbeek 
voldoet ook overigens aan de vereisten van het profiel van de Raad van Commissarissen 
en geldt als onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. 
 
Deze voordracht wordt ondersteund door de Raad van Bestuur en ook door de Centrale 
Ondernemingsraad. Het volledige standpunt van de Centrale Ondernemingsraad met 
betrekking tot de voordracht staat op de website van de vennootschap (bij de 
vergaderstukken). 
 

Aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt derhalve 
voorgesteld de heer Overbeek overeenkomstig deze voordracht te benoemen voor een 
periode van bijna vier jaar (eindigend bij het sluiten van de in 2021 te houden 
jaarvergadering van aandeelhouders). Verdere informatie zoals bedoeld in artikel 142 lid 3 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is aan het slot van deze toelichting opgenomen. 
 

 
  



 

Agendapunt 2: Verdere gegevens als bedoeld in artikel 142 lid 3 van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek 
 
 

De heer E.J.C. Overbeek 

Geboortejaar:  1967 

Huidige functie: CEO en Managing Director van HERE Technologies 

Nationaliteit:  Nederlandse 

KPN-aandelen: 0 

 

Eerdere betrekkingen / commissariaten: 

De heer Overbeek is Chief Executive Officer van HERE Technologies. In de bijna 30 jaar die 
hij werkzaam is in de ICT industrie, heeft hij uitgebreide kennis en ervaring opgedaan. 
Voordat hij aan de slag ging bij HERE Technologies, bekleedde de heer Overbeek diverse 
managementfuncties bij Cisco. Zo was hij onder meer verantwoordelijk voor de 
wereldwijde services organisatie van het bedrijf en gaf hij leiding aan de regio Asia-
Pacific, Japan & China. De heer Overbeek bekleedt momenteel geen andere 
commissariaten.  
 
 


