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2 Virtuele AVA handleiding

Inlogprocedure tot sluiting registratietermijn: 5 april 2023, 17:30u (CEST)

Klik hier om in te loggen in het aandeelhoudersportaal Selecteer de recente vergadering van KPN en selecteer 
“Attend meeting virtually”

https://www.abnamro.com/evoting


3 Q4 2020 Results

Voer het telefoonnummer in dat gebruikt zal worden voor 
de 2-staps verificatie

Voer alle registratiedetails in voor deze vergadering

Inlogprocedure tot sluiting registratietermijn: 5 april 2023, 17:30u (CEST)



4 Q4 2020 Results

Inlogprocedure tot sluiting registratietermijn: 5 april 2023, 17:30u (CEST)

De volgende notificatie zal worden weergegeven met de 
risico’s en gebruikersvoorwaarden 
(inclusief referentie naar het beleid van KPN)

Voer de eenmalige wachtwoordcode in die u ontvangt op 
uw mobiele telefoon



5 Virtuele AVA handleiding

Inlogprocedure tot sluiting registratietermijn: 5 april 2023, 17:30u (CEST)

Succesvolle registratie
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Inlogprocedure tot sluiting registratietermijn: 5 april 2023, 17:30u (CEST)

Een aangemaakt verzoek om deel te nemen aan de AVA kan 
worden gevonden in My Events 

(houd rekening met de status “in behandeling”)
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Inlogprocedure tot sluiting registratietermijn: 5 april 2023, 17:30u (CEST)

Wanneer het verzoek wordt goedgekeurd door de intermediair, zal de aandeelhouder een 
bevestigingsemail ontvangen

12 April 2023 and
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Inlogprocedure op de dag van de AVA

Klik hier om in te loggen in het aandeelhoudersportaal Neem deel aan de vergadering in ‘My events’

https://www.abnamro.com/evoting
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Voer de eenmalige code in zoals ontvangen op uw mobiele 
telefoon

Succesvolle eenmalige wachtwoordcode validatie, 
accepteer de volgende notificatie om verder te gaan

Inlogprocedure op de dag van de AVA
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14:00: Webcast volgen13:00 – 14:00: Registratie open

Inlogprocedure op de dag van de AVA

Klik hier
voor webcast
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Wij verzoeken u te stemmen op alle agendapunten14:00: Stemming is geopend

Inlogprocedure op de dag van de AVA

Klik hier om 
te stemmen

De stemming zal 
zijn geopend 
tijdens de gehele 
vergadering

Klik hier om 
uw vraag te 
stellen
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Veel gestelde vragen: registratieproces

Hoe kan ik mijzelf registreren om deel te nemen als een virtuele aandeelhouder tijdens de KPN virtuele 
aandeelhoudersvergadering?
 Als KPN aandeelhouder, dient u eerst een profiel aan te maken via www.abnamro.com/shareholder, waarbij u uw mobiele nummer en 

uw rekeningnummer dient achter te laten

Waar kan ik inloggen om deel te nemen aan de Virtuele Vergadering als virtuele aandeelhouder?
 U kunt deelnemen via het ABN AMRO platform en inloggen via www.abnamro.com/shareholder

Ik weet niet wat mijn inloggegevens zijn voor het ABN AMRO platform?
 U kunt eenvoudig een nieuw wachtwoord aanvragen via de website www.abnamro.com/shareholder of contact opnemen met ABN 

AMRO via: AVA@nl.abnamro.com

Waarom moet ik inloggen via het ABN AMRO platform en niet via de website van KPN?
 KPN kan niet bevestigen wat uw actuele aandelenpositie is in KPN. Dit dient te worden bevestigd door uw bank of broker, welke in

de meeste gevallen een relatie heeft met ABN AMRO

http://www.abnamro.com/shareholder
http://www.abnamro.com/shareholder
http://www.abnamro.com/shareholder
mailto:AVA@nl.abnamro.com
mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com
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Veel gestelde vragen: registratieproces

Ik kan niet inloggen in het ABN AMRO platform, wat moet ik doen?
 Neem contact op met ABN AMRO via AVA@nl.abnamro.com of telefonisch +31 (0)20 628 6070

Kan ik testen of ik daadwerkelijk in de virtuele omgeving wordt toegelaten voorafgaand aan de vergadering?
 Ja, dit kunt u doen na het sluiten van de registratie termijn. Volg hierbij de handleiding op www.abnamro.com/shareholder. Mocht u 

problemen ervaren, neem dan contact op met AVA@nl.abnamro.com of telefonisch +31 (0)20 628 6070

Hoe weet ik of mijn bank mijn registratie voor de Virtuele Vergadering heeft goedgekeurd?
 U ontvangt een bevestiging van ABN AMRO via email. Dit kan enkele minuten duren. In het geval dat de bevestiging langer op zich 

laat wachten, schroom dan niet om contact op te nemen met ABN AMRO via AVA@nl.abnamro.com of telefonisch +31 (0)20 628 
6070. We adviseren u de testperiode voor de Virtuele Vergadering te gebruiken om uw toelating tot het platform te testen

Ik heb geen email ontvangen van ABN AMRO, wat moet ik doen?
 Neem contact op met ABN AMRO via AVA@nl.abnamro.com of telefonisch +31 (0)20 628 6070

mailto:AVA@nl.abnamro.com
mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com
http://www.abnamro.com/shareholder
mailto:AVA@nl.abnamro.com
mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com
mailto:AVA@nl.abnamro.com
mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com
mailto:AVA@nl.abnamro.com
mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com
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Veel gestelde vragen: registratieproces

Ik heb mijzelf geregistreerd om online deel te nemen aan de Virtuele Vergadering, maar zou nu graag in persoon willen 
deelnemen of een proxy willen afgeven. Is dit mogelijk?
 U kunt uw keuze wijzigen, zolang u dit doet voor het sluiten van de registratietermijn, woensdag 5 april 2023, tot 17:30u (CEST). 

Welke ook gespecificeerd is in de oproeping van de Virtuele Vergadering die te vinden is op de website 
www.abnamro.com/shareholder

Vanaf welk moment kan ik inloggen in de Virtuele Vergadering?
 U kunt inloggen vanaf een uur voor de Virtuele Vergadering. Zodra u dit heeft gedaan, telt u mee als deelnemende aandeelhouder 

aan de Virtuele Vergadering. Zelfs als u de virtuele vergadering voor de start verlaat of gedurende de virtuele vergadering weggaat 
(en ook in eventueel geval van een internet connectie probleem)

http://www.abnamro.com/shareholder
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Veel gestelde vragen: aandeelhoudersvergadering

Hoe kan ik de virtuele vergadering volgen?
 U kunt de vergadering volgen via de webcast via ir.kpn.com of in de virtuele omgeving via www.abnamro.com/shareholder

Kan ik de virtuele vergadering volgen of hieraan deelnemen als ik geen aandeelhouder ben?
 Ja, u kunt de vergadering volgen via de webcast via ir.kpn.com, maar u kunt niet stemmen of het woord voeren

Wat moet ik doen om deel te nemen aan de virtuele vergadering?
 U kunt uw stem(men) via proxy aanmelden via ABN AMRO en/of u kunt virtueel deelnemen. U kunt zich registreren via 

www.abnamro.com/shareholder

Wanneer moet ik inloggen als ik de Virtuele vergadering wil bijwonen?
 U kunt inloggen vanaf een uur voor de vergadering totdat de vergadering start. De vergadering zal starten om 14:00u (CEST) op 12

april 2023
Hoe weet ik wanneer ik kan stemmen tijdens de virtuele vergadering?
 Zodra de voorzitter de aandeelhoudersvergadering opent, kunt u uw stem uitbrengen tot het moment dat de voorzitter het laatste 

agendapunt sluit

https://ir.kpn.com/websites/kpn/English/5020/shareholder-meetings.html
http://www.abnamro.com/shareholder
https://ir.kpn.com/websites/kpn/English/5020/shareholder-meetings.html
http://www.abnamro.com/shareholder
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Veel gestelde vragen: aandeelhoudersvergadering

Hoe weet ik dat mijn stem is uitgebracht tijdens de virtuele vergadering?
 De applicatie zal bevestigen dat uw stem(men) is/zijn ontvangen

Kan ik vragen stellen als virtuele deelnemer tijdens de virtuele vergadering?
 Ja, tijdens de virtuele vergadering zal het ook mogelijk zijn om live vragen te stellen over de agendapunten. Hiervoor dient u het 

‘virtuele handje’ te selecteren in het videosysteem. Vervolgens wordt u doorverbonden met een collega die u verder zal assisteren. 
Vragen over agendapunten kunnen ook voorafgaand aan de virtuele vergadering worden ingediend zoals beschreven in de 
uitnodiging.

Kan ik ook stemmen voorafgaand aan de virtuele vergadering?
 Ja, u kunt een steminstructie afgeven via  www.abnamro.com/shareholder

Ik heb mijn stem reeds uitgebracht via de ABN AMRO website,  moet ik nu opnieuw mijn stem uitbrengen?
 Nee, uw steminstructie zal geldig blijven

Ik heb mijn stem reeds uitgebracht via de ABN AMRO website, kan ik mijn stem nog wijzigen tijdens de virtuele vergadering?
 Als u een steminstructie afgeeft, heeft u in feite reeds uw stem voorafgaand aan de vergadering uitgebracht, u kunt uw 

steminstructie wijzigen tot aan het sluiten van de registratie termijn, woensdag 5 april 2023, om 17:30u (CEST)

http://www.abnamro.com/shareholder
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Veel gestelde vragen: aandeelhoudersvergadering

Ik heb mijn stem reeds uitgebracht via de ABN AMRO website, kan ik de virtuele vergadering nog wel volgen?
 Ja, u kunt de vergadering volgen via de website ir.kpn.com

Ik kan niet stemmen.
 Zodra de voorzitter de vergadering heeft geopend kunt u stemmen tot het einde van de vergadering wanneer u een geregistreerde

aandeelhouder bent. Klik op de stem knop         om uw stem uit te brengen. Zorg ervoor dat u bent aangesloten op het internet

Hoe kan ik mijn stem versturen?
 Gedurende de vergadering zal u kunnen stemmen. Druk op de stem knop        om uw stem uit te brengen. Wanneer u uw keuze 

selecteert, zal uw stem automatisch worden uitgebracht. Wij verzoeken u te stemmen op alle agendapunten. U zal een bevestiging 
zien in uw scherm

Hoe kan ik mijn stem aanpassen?
 U kunt tijdens de gehele vergadering uw stem aanpassen tot het moment dat de voorzitter het laatste agendapunt sluit

https://ir.kpn.com/websites/kpn/English/5020/shareholder-meetings.html
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Veel gestelde vragen: algemene vragen

Ik waardeer de mogelijkheid om online deel te nemen aan de virtuele vergadering, maar ik vraag mij af hoe KPN er zorg voor 
draagt dat de online deelname zonder problemen verloopt?
 KPN biedt deze applicatie aan via derde partijen welke veel ervaring hebben op het gebied van het organiseren van virtuele 

vergaderingen buiten Nederland. KPN heeft er alles aan gedaan om de aandeelhouders het beste van de markt aan te bieden, maar
het kan niet voorkomen dat aandeelhouders problemen ondervinden welke gebruikelijk zijn bij virtuele bijeenkomsten

Zullen alle toekomstige aandeelhoudersvergaderingen van KPN in virtuele vorm gehouden worden?
 KPN zal voor iedere aandeelhoudersvergadering zelfstandig beslissen over de vorm van de vergadering

Waarom zou ik moeten kiezen voor online deelname terwijl ik ook een stemvolmacht kan afgeven zoals ik hiervoor altijd heb 
gedaan?
 Wanneer u online deelneemt, kunt u de besprekingen tijdens de algemene vergadering meenemen in uw stem beslissing. Als u van 

tevoren een stemvolmacht afgeeft doet u dit voorafgaand aan de vergadering en kunt u deze instructie wijzigen tot woensdag 5 
april 2023 tot 17:30u (CEST)

Wat zal er gebeuren met mijn persoonlijke gegevens die ik dien achter te laten wanneer ik online wil deelnemen?
 KPN houdt zich aan het GDPR beleid. Dit vindt u op ir.kpn.com

https://ir.kpn.com/websites/kpn/English/5020/shareholder-meetings.html
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Veel gestelde vragen: algemene vragen

Zijn er regels en voorwaarden die KPN toepast tijdens de virtuele vergadering?
 Ja, wij refereren aan de voorwaarden met betrekking tot de virtuele vergadering van aandeelhouders die van toepassing zijn en die u 

vindt onder “Beleid virtuele AVA” op ir.kpn.com. Als u online deelneemt, dient u deze voorwaarden gelezen te hebben

Ik heb geen smartphone, tablet of pc. Kan ik deelnemen aan de virtuele vergadering?
 Helaas, in dit geval kunt u niet virtueel deelnemen aan de aandeelhouders vergadering

Ik heb geen internetverbinding. Kan ik deelnemen aan de virtuele vergadering?
 U dient een internetverbinding te hebben tijdens de vergadering. Op uw telefoon kunt u, indien beschikbaar, ook het mobiele signaal 

(3G/4G/5G), of WiFi gebruiken

Mijn batterij is bijna leeg?
 De aandeelhouder is zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren en opladen van zijn toestel

Wat zijn de gebruiksvoorwaarden?
 U kunt de voorwaarden voor de virtuele vergadering van aandeelhouders vinden op ir.kpn.com onder “Beleid virtuele AVA”. Als u 

online deelneemt gaat u akkoord met deze voorwaarden

https://ir.kpn.com/websites/kpn/English/5020/shareholder-meetings.html
https://ir.kpn.com/websites/kpn/English/5020/shareholder-meetings.html


20 Virtuele AVA handleiding

Veel gestelde vragen: algemene vragen

Hoe weet ik dat mijn privacy beschermd is?
 KPN houdt zich aan het GDPR beleid dat gevonden kan worden op ir.kpn.com

Hoe weet ik dat het veilig is om op deze manier mijn stem uit te brengen?
 De website van ABN AMRO is zeer grondig getest door verschillende partijen

Welk toestel dien ik te gebruiken om online deel te nemen aan de virtuele vergadering?
 U kunt deelnemen aan de virtuele vergadering met elk toestel dat is aangesloten op een werkende internet connectie en die 

succesvol is ingelogd in de virtuele omgeving via www.abnamro.com/shareholder. Zorg ervoor dat u de laatste versie van uw internet 
browser heeft geïnstalleerd, Chrome, Firefox, Internet Explorer 11 and 10, Edge, of Safari

https://ir.kpn.com/websites/kpn/English/5020/shareholder-meetings.html
http://www.abnamro.com/shareholder
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Veel gestelde vragen: algemene vragen

Het toestel dat ik gebruik voor de online deelname heeft een camera geïnstalleerd: kan ik zichtbaar worden gemaakt voor andere 
deelnemers of iemand anders tijdens de virtuele vergadering?
 Nee, dit zal niet het geval zijn

Wanneer ik online deelneem, zullen andere aandeelhouders dan worden geïnformeerd dat ik deelneem of hebben zij een 
mogelijkheid hierachter te komen?
 Nee, u zal worden geregistreerd op de registratielijst van alle deelnemende aandeelhouders van de virtuele vergadering, dit is in lijn 

met de statuten van KPN. Deze informatie zal niet worden gedeeld met andere aandeelhouders

Met wie kan ik contact opnemen als mijn vraag niet hierboven staat?
 Neem contact op met ABN AMRO via email AVA@nl.abnamro.com of telefonisch via +31 (0)20 628 6070

mailto:AVA@nl.abnamro.com
mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com
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Veel gestelde vragen: uitoefening van rechten

Zijn mijn stemmen geldig als ik de vergadering vroegtijdig verlaat? Kan ik opnieuw deelnemen nadat ik de vergadering heb 
verlaten?
 Ja, ervan uitgaande dat u succesvol bent ingelogd voor de start van de virtuele vergadering, zal dit uw stemming niet beïnvloeden 

als u de vergadering vroegtijdig verlaat. Opnieuw deelnemen aan de virtuele vergadering is mogelijk nadat u deze heeft verlaten.
Ook is het mogelijk uw stem uit te brengen op agendapunten die in de tussentijd ter stemming zijn gebracht.

 Het zal mogelijk zijn te stemmen op alle agendapunten gedurende de gehele vergadering totdat het laatste agendapunt tijdens de 
vergadering is besproken

Wanneer er een probleem is met mijn netwerkverbinding, of mijn toestel stopt tijdens de virtuele vergadering, kan ik dan 
opnieuw inloggen en deelnemen als de verbinding weer is hersteld?
 Ja, ervan uitgaande dat u succesvol bent ingelogd voor de start van de virtuele vergadering, zal u weer kunnen deelnemen aan de 

vergadering zodra de verbinding is hersteld. Ook is het mogelijk uw stem uit te brengen op agendapunten welke reeds ter stemming
zijn gebracht. Het zal mogelijk zijn te stemmen op alle agendapunten gedurende de gehele vergadering totdat het laatste 
agendapunt tijdens de vergadering is besproken
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Veel gestelde vragen: uitoefening van rechten

Kan ik vragen stellen of opmerkingen maken wanneer ik online deelneem aan de virtuele vergadering?
 Ja, om vragen te stellen, of om tijdens de virtuele vergadering commentaar te geven op de agendapunten moet u het ‘virtuele 

handje’ selecteren in het videosysteem. Vervolgens wordt u doorverbonden met een van onze collega’s die u verder zal helpen. 

Zijn er beperkingen aan mijn stemrecht als ik online deelneem aan de vergadering?
 Wanneer u online deelneemt aan de vergadering kunt u geen split-vote uitbrengen daar dit nog niet wordt ondersteund door het 

platform. Houders van ADRs kunnen niet online deelnemen aan de stemming

Ik heb mijzelf geregistreerd voor online deelname, maar heb mijn aandelen daarna verkocht. Kan ik nog steeds stemmen op deze 
aandelen?
 Ja, volgens Nederlands recht is de 28e dag voor de vergadering hierin beslissend voor wie er wel en niet stemgerechtigd zijn. Gezien 

registratie pas mogelijk is vanaf de registratie datum, vervalt het recht om uw stem uit te brengen niet, zelfs als u uw aandelen in de 
tussentijd heeft verkocht

Zal de mogelijkheid tot online deelname de procedure van de vergadering veranderen?
 Tijdens de virtuele vergadering zullen de gewone procedures voor vergaderingen van KPN gevolgd worden. Alleen zal de stemming

gedurende de gehele vergadering open staan en pas worden gesloten als het laatste agendapunt besproken is
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