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Safe harbor

Non-GAAP measures and management estimates
This financial report contains a number of non-GAAP figures, such as EBITDA and Free Cash Flow (‘FCF’). These non-GAAP 
figures should not be viewed as a substitute for KPN’s GAAP figures. 
KPN defines EBITDA as operating result before depreciation (including impairments) of PP&E and amortization (including 
impairments) of intangible assets. Note that KPN’s definition of EBITDA deviates from the literal definition of earnings 
before interest, taxes, depreciation and amortization and should not be considered in isolation or as a substitute for 
analyses of the results as reported under IFRS as adopted by the European Union. In the Net Debt / EBITDA ratio, KPN 
defines Net Debt as the nominal value of interest bearing financial liabilities excluding derivatives and related collateral,
representing the net repayment obligations in Euro, taking into account 50% of the nominal value of the hybrid capital 
instruments, less net cash and short-term investments, and defines EBITDA as a 12 month rolling total excluding 
restructuring costs, incidentals and major changes in the composition of the Group (acquisitions and disposals). Free Cash 
Flow is defined as cash flow from continuing operating activities plus proceeds from real estate, minus capital 
expenditures (Capex), being expenditures on PP&E and software. Revenues are defined as the total of revenues and 
other income unless indicated otherwise. Adjusted revenues and adjusted EBITDA are derived from revenues (including 
other income) and EBITDA, respectively, and are adjusted for the impact of restructuring costs and incidentals.
The term service revenues refers to wireless service revenues. 
All market share information in this financial report is based on management estimates based on externally available 
information, unless indicated otherwise. For a full overview on KPN’s non-financial information, reference is made to KPN’s 
quarterly factsheets available on ir.kpn.com

Forward-looking statements
Certain statements contained in this financial report constitute forward-looking statements. These statements may 
include, without limitation, statements concerning future results of operations, the impact of regulatory initiatives on KPN’s 
operations, KPN’s and its joint ventures' share of new and existing markets, general industry and macro-economic trends 
and KPN’s performance relative thereto and statements preceded by, followed by or including the words “believes”, 
“expects”, “anticipates”, “will”, “may”, “could”, “should”, “intends”, “estimate”, “plan”, “goal”, “target”, “aim” or similar
expressions.
These forward-looking statements rely on a number of assumptions concerning future events and are subject to 
uncertainties and other factors, many of which are outside KPN’s control that could cause actual results to differ 
materially from such statements and speak only as of the date they are made. A number of these factors are described 
(not exhaustively) in the Integrated Annual Report 2015.
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Duco Sickinghe, Voorzitter RvC

Agendapunt 1
Opening en mededelingen
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Duco Sickinghe, Voorzitter RvC

Agendapunt 2
Verslag van de Raad van Bestuur 
over het boekjaar 2015
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Eelco Blok, CEO
Jan Kees de Jager, CFO

Agendapunt 2
Verslag van de Raad van Bestuur 
over het boekjaar 2015
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2015: Strong base growth, rising customer satisfaction
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CSR milestones 2015

 Climate neutral since beginning of 2015
 Declining energy usage, while data 

usage is growing exponentially
 Opening state-of-the-art 

Tier 4 datacenter in Eindhoven
 Active participation UN Global Goals

External recognition

 Connect vulnerable groups via 
Mooiste Contact Fonds (MCF):
 837 children connected with their schools 

via KlasseContact
 Large group of active KPN volunteers in MCF 

projects (> 2,200)
 Main sponsor Rijksmuseum, Royal Dutch 

Skating Association (KNSB) and 
Sail Amsterdam 2015

 Founded TEAMKPN Sportfonds
 Opened training company 

(leerwerkbedrijf) in contact centers

Sustainability Social involvement
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Investing in networks and new products & services

End
2014

End
2015

Start LoRaKPN PresenteertIPTV Online 
(Out of Home)

Play. by KPN

Méér TVInternet via 4G in 
rural areas

NFC SIM-card 

Launch
KPN Ventures

Larger mobile 
data bundles
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Improving financial results (continuing operations)1

€ m FY ’15 FY ’14 FY
y-on-y %

Adjusted revenues 7,018 7,352 -4.5%

Adjusted EBITDA 2,419 2,417 0.1%

Net profit 524 261 >100%

Capex 1,300 1,239 4.9%

FCF 6982 -151 n.m.

1 All figures based on continuing operations, unless stated otherwise. BASE Company classified as discontinued operation
2 Free cash flow FY ’15 was € 552m, excluding Telefónica Deutschland dividend of € 146m 



Simplifying our operating model
Second wave of Simplification program to deliver significant savings
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Raising the bar
Taking successful strategy to the next level
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Changing dynamics drive emergence of digital life
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Synergy realization through partnerships
Improve and innovate customer service and experience
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Key priorities for the coming years
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Simplify InnovateGrow

Accelerate up- and cross-sell in bundles

Finalize Business market transformation

Expand superior access position by deploying innovative technologies 
and increasing fiber penetration

Finalize build of flexible and simplified integrated network and operating model

Finalize balance sheet transformation

Grow dividend and distribute large part of excess cash to shareholders

Grow in TV and IT services
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Duco Sickinghe, Voorzitter RvC 

Agendapunt 3

Bezoldiging in het boekjaar 2015
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Uitgangspunten bezoldigingsbeleid

Basissalaris

Long Term Incentive (LTI)
Share Plan

CEO 135% / Other BoM 90%

Short Term Incentive (STI)
Cash Plan

CEO 90% / Other BoM 60%

Financials Non-
financials Financials Non-

financials

70% 30% 75% 25%
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Details uitvoering bezoldigingsbeleid 2015
Korte- en lange termijn variabele beloning

 NB: LTI bedragen zoals opgenomen in het remuneratieverslag 2015

Additionele informatie
 Frank van der Post EUR 149k  eerste deel compensatievergoeding zoals goedgekeurd door aandeelhouders

 Joost Farwerck EUR 70k  behouden aanspraken toegekend voorafgaand aan benoeming lid Raad van 
Bestuur

Eelco
Blok

Jan Kees 
de Jager

Frank van 
der Post

Joost 
Farwerck

STI 2015
• Realisatie:137,12% EUR 1.049k EUR 514k EUR 480k EUR 473k

LTI 2013
• Geen vesting 
• Vesting periode 2013 -

2015

EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0
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Details uitvoering bezoldigingsbeleid
Overige onderwerpen

 Geen voorstel tot aanpassing van het bestaande bezoldigingsbeleid
 Uitkomst benchmark onderzoek geeft hiertoe geen aanleiding

 Basisjaarsalarissen individuele leden Raad van Bestuur ongewijzigd

 Invoering van een “circuit breaker” (i.e. randvoorwaarde voor uitbetaling) voor 
wat betreft de niet financiële doelstellingen van de korte termijn variabele 
beloning 2016 

 Raad van Commissarissen heeft besloten om vanaf 2016 geen gebruik meer te 
maken van haar discretionaire bevoegdheid om aanvullende variabele 
beloningen toe te kennen zonder voorafgaande goedkeuring door de 
aandeelhouders
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Duco Sickinghe, Voorzitter RvC

Agendapunt 4
Voorstel tot het vaststellen van de 
jaarrekening over het boekjaar 2015
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Stemprocedure

Voor
Tegen
Onthouding

John Smith

Send Vote

Voorzitter kondigt stemming aan
 Smartcard insteken met 

goudkleurige chip naar voren 
 Uw naam verschijnt in het display

Bij stemming 
 De stemkeuzes verschijnen op het display
 Druk op toets 1, 2 of 3:

1 = voor
2 = tegen
3 = onthouding

 Uw stemkeuze verschijnt op het display 

 Herstellen?
 Breng opnieuw uw stem uit, laatste keuze geldt
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Vaststellen van de jaarrekening 2015

Agendapunt 4 Stem

1 = Voor
2 = Tegen
3 = Onthouding

Voorstel tot het vaststellen van 
de jaarrekening over het 
boekjaar 2015
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Jan Kees de Jager, CFO

Agendapunt 5
Toelichting op het financieel en 
dividendbeleid
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Solid financial position
Telefónica Deutschland stake provides additional financial flexibility

1 Gross debt defined as the nominal value of interest bearing financial liabilities, excluding derivatives and related collateral, representing the net repayment 
obligations in Euro, taking into account 50% of the nominal value of the hybrid capital instruments

2 Including short-term investments (not taking into account 15.5% Telefónica Deutschland stake)

8.6
9.6

7.57.3

€ bn

Q4 ’15

8.7

2.2
6.5

Q3 ’15Q4 ’14

Lower net debt y-on-y

Gross debt1

Net debt

2.8x 2.8x

2.5x

Net debt / EBITDA

Net 
cash2

 Net debt € 1.0bn lower vs. Q3 ’15 
 ~5% TEFD sold for € 805m, ~70% 

expected to be distributed to KPN 
shareholders in June 2016

 Bond redemptions (€ 0.8bn) in 
Q1 ’16 repaid by available cash

 Average maturity senior bonds 
6.9 years

 Average coupon senior bonds 5.1%

Debt portfolio

x.xx.x

 15.5% stake in Telefónica 
Deutschland

 Cash proceeds related to sale of 
BASE Company

Financial flexibility
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Continuing attractive shareholder remuneration
DPS of € 10ct in respect of 2016 plus additional € 28ct announced

 Intended regular DPS of € 8ct in 
respect of 2015
 € 5ct final dividend proposed in April ’16

 Intended regular DPS of € 10ct in 
respect of 2016

 Intention to grow regular DPS in line 
with FCF growth profile

Attractive shareholder 
remuneration policy

 Excess cash could be utilized for
 Operational / financial flexibility
 (Small) in-country M&A
 Shareholder remuneration

 € 28ct distribution as a capital 
repayment from proceeds BASE 
Company and ~5% TEFD sale
 Expected to be distributed in June 2016

 15.5% stake TEFD treated as financial 
investment

Clear guiding principles for 
additional shareholder remuneration
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Duco Sickinghe, Voorzitter RvC 

Agendapunt 6
Voorstel tot het vaststellen van het 
dividend over het boekjaar 2015



Vaststelling dividend over boekjaar 2015

Slot dividend

243,4 mln

213,0 mln

Toevoeging
aan reserves

Interim 
dividend 

127,8 mln

Additioneel 
interim 

dividend 

144,8 mln

Onttrekking 
reserves 

tbv interim 
dividend

729 mln

90,9 mln

Winst 2015

638,1 mln

Opbouw dividenduitkering (11,4 ct)
€

3,4 ct

3 ct

5 ct
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Vaststelling dividend over boekjaar 2015

Agendapunt 6 Stem

1 = Voor
2 = Tegen
3 = Onthouding

Voorstel tot het vaststellen van 
het dividend over het 
boekjaar 2015
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Duco Sickinghe, Voorzitter RvC

Agendapunt 7
Voorstel om een terugbetaling van 
kapitaal aan de aandeelhouders uit 
te voeren door twee opeenvolgende 
statutenwijzigingen 



Terugbetaling van kapitaal aan aandeelhouders

Terugbetaling van kapitaalUitkering opbrengsten verkoop 
TEFD en BASE Company

€ ct per aandeel€

Totaal

~1,2 mld

BASE Company

~630 mln

Telefónica 
Deutschland

~570 mln

4

32

4

Nominale 
waarde 

na stap II

Verlaging 
nominale 

waarde met 
terugbetaling 

aan 
aandeelhouders

Stap II

-28

Nominale 
waarde 
na stap I

Verhoging 
nominale 
waarde 
vanuit 

Agioreserve

Stap I

+28

Huidige 
nominale 
waarde
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Terugbetaling van kapitaal aan de aandeelhouders
door twee opeenvolgende statutenwijzigingen

Agendapunt 7 Stem

1 = Voor
2 = Tegen
3 = Onthouding

Voorstel om een terugbetaling 
van kapitaal aan de 
aandeelhouders uit te voeren 
door twee opeenvolgende 
statutenwijzigingen 
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Duco Sickinghe, Voorzitter RvC

Agendapunt 8
Voorstel tot het verlenen van 
decharge aan de leden van de 
Raad van Bestuur
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Verlenen decharge leden Raad van Bestuur

Agendapunt 8 Stem

1 = Voor
2 = Tegen
3 = Onthouding

Voorstel tot het verlenen van 
decharge aan de leden van 
de Raad van Bestuur
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Duco Sickinghe, Voorzitter RvC

Agendapunt 9
Voorstel tot het verlenen van 
decharge aan de leden van de 
Raad van Commissarissen
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Verlenen decharge leden Raad van Commissarissen

Agendapunt 9 Stem

1 = Voor
2 = Tegen
3 = Onthouding

Voorstel tot het verlenen van 
decharge aan de leden van 
de Raad van Commissarissen
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Duco Sickinghe, Voorzitter RvC

Agendapunt 10
Voorstel tot benoeming van 
de externe accountant voor 
het boekjaar 2017
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Voorstel benoeming accountant boekjaar 2017

Agendapunt 10 Stem

1 = Voor
2 = Tegen
3 = Onthouding

Voorstel tot benoeming van 
de externe accountant voor 
het boekjaar 2017



40

Duco Sickinghe, Voorzitter RvC

Agendapunt 11
Gelegenheid tot het doen van 
aanbevelingen voor de benoeming 
van een lid van de Raad van 
Commissarissen
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Duco Sickinghe, Voorzitter RvC

Agendapunt 12
Voorstel tot herbenoeming van de 
heer P.A.M. van Bommel tot lid van 
de Raad van Commissarissen
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Herbenoeming van de heer P.A.M. van Bommel tot 
lid van de Raad van Commissarissen

Agendapunt 12 Stem

1 = Voor
2 = Tegen
3 = Onthouding

Voorstel tot herbenoeming 
van de heer P.A.M. van 
Bommel tot lid van de Raad 
van Commissarissen
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Duco Sickinghe, Voorzitter RvC

Agendapunt 13
Mededelingen over vacatures in de 
Raad van Commissarissen die in 
2017 zullen ontstaan
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Duco Sickinghe, Voorzitter RvC

Agendapunt 14
Voorstel tot het verlenen van een 
machtiging aan de Raad van Bestuur 
tot het verkrijgen van eigen 
aandelen door de vennootschap
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Duco Sickinghe, Voorzitter RvC

Agendapunten 14-17

Intrekken van eigen aandelen

Verkrijgen van eigen aandelen

Uitgifte van gewone aandelen

Beperking of uitsluiting van voorkeursrecht bij uitgifte van gewone 
aandelen

14

15

16

17
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Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur
tot verkrijgen van eigen aandelen

Agendapunt 14 Stem

1 = Voor
2 = Tegen
3 = Onthouding

Voorstel tot het verlenen van 
een machtiging aan de Raad 
van Bestuur tot het verkrijgen 
van eigen aandelen door de 
vennootschap
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Duco Sickinghe, Voorzitter RvC

Agendapunt 15
Voorstel tot kapitaalvermindering 
door intrekking van eigen aandelen
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Kapitaalvermindering door intrekking eigen
aandelen

Agendapunt 15 Stem

1 = Voor
2 = Tegen
3 = Onthouding

Voorstel tot 
kapitaalvermindering door 
intrekking van eigen aandelen
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Duco Sickinghe, Voorzitter RvC

Agendapunt 16
Voorstel tot aanwijzing van de Raad 
van Bestuur als bevoegd orgaan tot 
uitgifte van gewone aandelen
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Aanwijzing van Raad van Bestuur als bevoegd
orgaan om gewone aandelen uit te geven

Agendapunt 16 Stem

1 = Voor
2 = Tegen
3 = Onthouding

Voorstel tot aanwijzing van de 
Raad van Bestuur als bevoegd 
orgaan tot uitgifte van 
gewone aandelen
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Duco Sickinghe, Voorzitter RvC

Agendapunt 17
Voorstel tot aanwijzing van de Raad 
van Bestuur als bevoegd orgaan tot 
beperking of uitsluiting van het 
wettelijk voorkeursrecht bij uitgifte 
van gewone aandelen
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Aanwijzing Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot 
beperking of uitsluiting wettelijk voorkeursrecht bij
uitgifte gewone aandelen

Agendapunt 17 Stem

1 = Voor
2 = Tegen
3 = Onthouding

Voorstel tot aanwijzing van de 
Raad van Bestuur als bevoegd 
orgaan tot beperking of 
uitsluiting van het wettelijk 
voorkeursrecht bij uitgifte van 
gewone aandelen
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Duco Sickinghe, Voorzitter RvC

Agendapunt 18
Rondvraag en sluiting


