
 

BESLUITENLIJST 
 

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 
VAN KONINKLIJKE KPN N.V.  

GEHOUDEN OP 10 APRIL 2013 TE DEN HAAG 
 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 10 april 2013 te 
Den Haag, heeft besloten: 
 
1. De jaarrekening over het boekjaar 2012 vast te stellen (agendapunt 3). 
 
2. Een totaaldividend over het boekjaar 2012 vast te stellen van € 0,12 per aandeel (agendapunt 5). 
 
3. Decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak 

gedurende het boekjaar 2012 (agendapunt 6). 
 

4. Decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun 
taak gedurende het boekjaar 2012 (agendapunt 7). 

 
5. Mevrouw M.E. van Lier Lels te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 

9). 
 
6. De heer R.J. Routs te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 10). 
 
7. De heer D.J. Haank te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 11). 
 
8. De heer C.J. Garcia Moreno Elizondo te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen 

(agendapunt 12). 
 
9. De heer O. von Hauske te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 13). 
 
10. De Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van 

gewone aandelen, tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en tot 
uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht, de statuten van KPN te wijzigen conform het 
bekendgemaakte voorstel en volmacht te verlenen deze wijziging notarieel te doen passeren 
(agendapunt 15b). 

 
11. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te benoemen als accountant voor de controle van de 

jaarrekening over het boekjaar 2013 (agendapunt 17). 
 
12. De Raad van Bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen aandelen gedurende een periode 

van 18 maanden, eindigend op 10 oktober 2014. Het aantal te verkrijgen aandelen is beperkt tot 
10% van het geplaatste kapitaal, onder de voorwaarde dat de vennootschap niet meer eigen 
aandelen zal houden dan 10% van het geplaatste kapitaal. (agendapunt 18). 

 



 

STEMUITSLAG PER AGENDAPUNT 
 

Ter vergadering waren 610 stemgerechtigde aandeelhouders geregistreerd, die tezamen bevoegd 
waren tot het uitbrengen van in totaal 711.777.038 stemmen, zijnde 50,15% van het geplaatste 
kapitaal. 
 
De Algemene vergadering van de Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V. (de “Vennootschap”) 
gehouden op 10 april 2013 te Den Haag, heeft per agenda punt als volgt besloten:   
 
Agendapunt 3. Het voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2012 is 
aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

711.768.228 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

50,15% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 711.768.228 

Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  704.995.813 

Percentage stemmen “voor” 99,98% 

Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 141.545 

Percentage stemmen “tegen” 0,02% 

Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 6.630.870 

 
 
Agendapunt 5. Het voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2012 is 
aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

711.767.574 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

50,15% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 711.767.574 

Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  704.968.445 

Percentage stemmen “voor” 99,98% 

Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 157.796 

Percentage stemmen “tegen” 0,02% 

Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 6.641.333 

 
  



 

 
 
Agendapunt 6. 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 

711.772.319 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

50,15% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 711.772.319 

Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  519.020.897 

Percentage stemmen “voor” 74,39% 

Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 178.649.962 

Percentage stemmen “tegen” 25,61% 

Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 14.101.460 

 
 
Agendapunt 7. 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 

711.771.327 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

50,15% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 711.771.327 

Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  502.462.938 

Percentage stemmen “voor” 71,96% 

Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 195.766.374 

Percentage stemmen “tegen” 28,04% 

Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 13.542.015 

 
 
Agendapunt 9. Het voorstel tot benoeming van mevrouw M.E. van Lier Lels tot lid van de Raad 
van Commissarissen is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

711.750.321 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

50,15% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 711.750.321 

Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  614.469.185 

Percentage stemmen “voor” 87,16% 

Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 90.560.142 

Percentage stemmen “tegen” 12,84% 

Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 6.720.994 

 
 
  



 

Agendapunt 10. Het voorstel tot benoeming van de heer R.J. Routs tot lid van de Raad van 
Commissarissen is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

711.750.320 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

50,15% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 711.750.320 

Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  544.170.831 

Percentage stemmen “voor” 77,94% 

Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 154.033.851 

Percentage stemmen “tegen” 22,06% 

Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 13.545.638 

 
 
Agendapunt 11. Het voorstel tot benoeming van de heer D.J. Haank tot lid van de Raad van 
Commissarissen is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

711.750.305 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

50,15% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 711.750.305 

Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  634.577.274 

Percentage stemmen “voor” 90,02% 

Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 70.341.449 

Percentage stemmen “tegen” 9,98% 

Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 6.831.582 

 
 
Agendapunt 12. Het voorstel tot benoeming van de heer C.J. Garcia Moreno Elizondo tot lid 
van de Raad van Commissarissen is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

711.748.479 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

50,15% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 711.748.479 

Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  703.386.842 

Percentage stemmen “voor” 99,88% 

Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 847.412 

Percentage stemmen “tegen” 0,12% 

Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 7.514.225 

 
 
  



 

Agendapunt 13. Het voorstel tot benoeming van de heer O. von Hauske tot lid van de Raad van 
Commissarissen is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

711.743.362 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

50,15% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 711.743.362 

Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  702.506.086 

Percentage stemmen “voor” 99,76% 

Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 1.724.517 

Percentage stemmen “tegen” 0,24% 

Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 7.512.759 

 
 
Agendapunt 15b. Het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat 
bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen, tot het verlenen van rechten tot het 
nemen van gewone aandelen en tot uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht en het voorstel 
tot wijziging van statuten is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

711.744.756 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

50,15% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 711.744.756 

Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  645.534.944 

Percentage stemmen “voor” 90,80% 

Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 65.408.656 

Percentage stemmen “tegen” 9,20% 

Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 801.156 

 
 
Agendapunt 17. Het voorstel tot benoeming van de accountant is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

711.013.007 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

50,09% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 711.013.007 

Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  699.151.307 

Percentage stemmen “voor” 99,26% 

Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 5.228.558 

Percentage stemmen “tegen” 0,74% 

Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 6.633.142 

 
  



 

 
 
Agendapunt 18. Het voorstel tot het verlenen aan machtiging van de Raad van Bestuur tot het 
verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

711.056.261 

Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

50,10% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 711.056.261 

Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  697.171.753 

Percentage stemmen “voor” 98,99% 

Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 7.112.343 

Percentage stemmen “tegen” 1,01% 

Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 6.772.165 

 
 


