
 

BESLUITENLIJST 
 

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 
VAN KONINKLIJKE KPN N.V.  

GEHOUDEN OP 18 APRIL 2018 TE DEN HAAG 
 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 18 april 2018 te 
Den Haag, heeft besloten: 
 
1. De jaarrekening over het boekjaar 2017 vast te stellen (agendapunt 5). 
 
2. Een totaaldividend over het boekjaar 2017 vast te stellen van 12,7 eurocent per aandeel, waardoor 

een slotdividend van 7,3 eurocent per aandeel zal worden uitgekeerd (agendapunt 7). 
 

3. Decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak 
gedurende het boekjaar 2017 (agendapunt 8). 

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

taak gedurende het boekjaar 2017 (agendapunt 9). 
 
5. De statuten te wijzigen conform het bekendgemaakte voorstel en volmacht te verlenen deze 

wijzigingen notarieel te doen passeren (agendapunt 10). 
 

6. Ernst & Young Accountants LLP te benoemen als de externe accountant voor het boekjaar 2019 
(agendapunt 11). 

 
7. Mevrouw C.J.G. Zuiderwijk te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 

14). 
 
8. De heer D.W. Sickinghe te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen (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 18 oktober 
2019. Het maximum aantal te verkrijgen aandelen is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal 
per 18 april 2018 (agendapunt 17). 

 
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 18 april 2018 (agendapunt 18). 

 
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 18 
april 2018 tot en met 18 oktober 2019. Het maximum aantal uit te geven gewone aandelen is 
beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 18 april 2018 (agendapunt 19). 

 
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 18 april 2018 tot en 
met 18 oktober 2019. Deze bevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 18 april 
2018 (agendapunt 20). 

  



 

 
STEMUITSLAG PER AGENDAPUNT 

 
Ter vergadering waren 64 stemgerechtigde aandeelhouders geregistreerd. die tezamen bevoegd 
waren tot het uitbrengen van in totaal 3.064.397.838 stemmen, zijnde 73,07% van het geplaatste 
kapitaal. 
 
De Algemene vergadering van de Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V. (de “Vennootschap”) 
gehouden op woensdag 18 april 2018 te Den Haag, heeft per agenda punt als volgt besloten: 
 
Agendapunt 5. Het voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2017 is 
aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt 
gestemd 3.064.397.838 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 73,07% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.064.272.928 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.063.674.746 
Percentage stemmen “voor” 100,00% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 3.975 
Percentage stemmen “tegen” 0,00% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 594.207 

 
Agendapunt 7. Het voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2017 is 
aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt 
gestemd 3.064.397.838 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 73,07% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.064.282.428 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.042.898.185 
Percentage stemmen “voor” 99,30% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 21.384.242 
Percentage stemmen “tegen” 0,70% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agendapunt 8. Het voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van 
Bestuur is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt 
gestemd 3.064.397.838 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 73,07% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.064.278.428 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.994.646.169 
Percentage stemmen “voor” 97,95% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 62.652.473 
Percentage stemmen “tegen” 2,05% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 6.979.786 

 
Agendapunt 9. Het voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van 
Commissarissen is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt 
gestemd 3.064.397.838 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 73,07% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.064.277.428 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.994.639.695 
Percentage stemmen “voor” 97,95% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 62.654.118 
Percentage stemmen “tegen” 2,05% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 6.983.615 

 
Agendapunt 10. Het voorstel tot wijziging van de statuten is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt 
gestemd 3.064.397.838 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 73,07% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.064.281.103 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.064.273.086 
Percentage stemmen “voor” 100,00% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 8.017 
Percentage stemmen “tegen” 0,00% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 0 

 
 
  



 

Agendapunt 11. Het voorstel tot benoeming van de externe accountant over het boekjaar 2019 
is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt 
gestemd 3.064.397.838 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 73,07% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.064.281.102 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.064.259.246 
Percentage stemmen “voor” 100,00% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 11.565 
Percentage stemmen “tegen” 0,00% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 10.291 

 
Agendapunt 14. Het voorstel tot herbenoeming van mevrouw C.J.G. Zuiderwijk tot lid van de 
Raad van Commissarissen is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt 
gestemd 3.064.397.838 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 73,07% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.064.280.653 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.060.566.135 
Percentage stemmen “voor” 99,88% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 3.710.546 
Percentage stemmen “tegen” 0,12% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 3.972 

 
Agendapunt 15. Het voorstel tot herbenoeming van de heer D.W. Sickinghe tot lid van de Raad 
van Commissarissen is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt 
gestemd 3.064.397.838 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 73,07% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.064.277.063 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.043.039.174 
Percentage stemmen “voor” 99,31% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 21.234.158 
Percentage stemmen “tegen” 0,69% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 3.731 

 
  



 

Agendapunt 17. 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 waarop ter vergadering wordt 
gestemd 3.064.397.838 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 73,07% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.064.279.653 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.149.938.175 
Percentage stemmen “voor” 99,39% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 13.246.845 
Percentage stemmen “tegen” 0,61% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 901.094.633 

 
Agendapunt 18. Het voorstel tot kapitaalvermindering door intrekking van eigen aandelen is 
aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt 
gestemd 3.064.397.838 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 73,07% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.064.254.652 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.163.632.075 
Percentage stemmen “voor” 99,99% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 114.018 
Percentage stemmen “tegen” 0,01% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 900.508.559 

 
Agendapunt 19. Het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot 
uitgifte van gewone aandelen is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt 
gestemd 3.064.397.838 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 73,07% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.064.254.652 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.043.520.560 
Percentage stemmen “voor” 99,32% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 20.734.091 
Percentage stemmen “tegen” 0,68% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 1 

 
  



 

Agendapunt 20. 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 waarop ter vergadering wordt 
gestemd 3.064.397.838 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 73,07% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.064.253.653 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.810.519.620 
Percentage stemmen “voor” 92,57% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 225.710.937 
Percentage stemmen “tegen” 7,43% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 28.023.096 

 


