
 

BESLUITENLIJST 
 

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 
VAN KONINKLIJKE KPN N.V.  

GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG 
 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15 april 2015 te 
Den Haag, heeft besloten: 
 
1. De jaarrekening over het boekjaar 2014 vast te stellen (agendapunt 4). 
 
2. Een totaaldividend over het boekjaar 2014 vast te stellen van € 0,07 per aandeel, waardoor een 

slotdividend van € 0,05 per aandeel zal worden uitgekeerd (agendapunt 6). 
 

3. Decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak 
gedurende het boekjaar 2014 (agendapunt 7). 

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

taak gedurende het boekjaar 2014 (agendapunt 8). 
 
5. Ernst & Young Accountants LLP te benoemen als de externe accountant voor het boekjaar 2016 

(agendapunt 9). 
 
6. Mevrouw J.C.M. Sap te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 11). 
 
7. De heer P.F. Hartman te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 12). 
 
8. De voorgestelde bezoldiging van de leden van de Strategy & Organization Committee vast te 

stellen (agendapunt 14). 
 

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, vanaf 15 april 2015 tot en 
met 15 oktober 2016. Het maximum aantal te verkrijgen aandelen is beperkt tot 10% van het 
geplaatste kapitaal per 15 april 2015 (agendapunt 15). 

 
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 15 april 2015 (agendapunt 16). 

 
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 15 
april 2015 tot en met 15 oktober 2016. Het maximum aantal uit te geven gewone aandelen is 
beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 15 april 2015 (agendapunt 17). 

 
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 15 april 2015 tot en 
met 15 oktober 2016. Deze bevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 15 april 
2015 (agendapunt 18). 

  



 

 
STEMUITSLAG PER AGENDAPUNT 

 
Ter vergadering zijn 83 aandeelhouders en gevolmachtigden in persoon aanwezig en zijn in totaal 
1057 aandeelhouders vertegenwoordigd. In totaal zijn daarmee 2.923.334.128 stemmen in de 
vergadering aanwezig, afgerond is dat 68,64% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal.. 
 
De Algemene vergadering van de Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V. (de “Vennootschap”) 
gehouden op woensdag 15 april 2015 te Den Haag, heeft per agenda punt als volgt besloten:   
 
Agendapunt 4. Het voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2014 is 
aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.892.129.635 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

 
67,91% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.892.129.635 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.891.455.258 
Percentage stemmen “voor” 99,98% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 674.377 
Percentage stemmen “tegen” 0,02% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 31.112.151 
 
Agendapunt 6. Het voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2014 is 
aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.892.136.601 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 67,91% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.892.136.601 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.889.352.197 
Percentage stemmen “voor” 99,90% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 2.784.404 
Percentage stemmen “tegen” 0,10% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 31.094.582 
 
Agendapunt 7. 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 2.887.077.530 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 67,79% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.887.077.530 



 

Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.837.371.564 
Percentage stemmen “voor” 98,28% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 49.705.966 
Percentage stemmen “tegen” 1,72% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 36.148.643 
 
Agendapunt 8. 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 2.819.548.278 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 66,21% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.819.548.278 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.769.145.904 
Percentage stemmen “voor” 98,21% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 50.402.374 
Percentage stemmen “tegen” 1,79% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 103.677.896 
 
Agendapunt 9. Het voorstel tot benoeming van de externe accountant over het boekjaar 2016 
is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.892.131.794 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 67,91% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.892.131.794 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.871.349.394 
Percentage stemmen “voor” 99,28% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 20.782.400 
Percentage stemmen “tegen” 0,72% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 31.105.386 
 
Agendapunt 11. Het voorstel tot benoeming van mevrouw J.C.M. Sap tot lid van de Raad van 
Commissarissen is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.891.039.748 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 67,89% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.891.039.748 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.884.095.130 
Percentage stemmen “voor” 99,76% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 6.944.618 



 

Percentage stemmen “tegen” 0,24% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 32.197.434 
 
Agendapunt 12. Het voorstel tot benoeming van de heer P.F. Hartman tot lid van de Raad van 
Commissarissen is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.886.931.064 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 67,79% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.886.931.064 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.883.632.957 
Percentage stemmen “voor” 99,89% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 3.298.107 
Percentage stemmen “tegen” 0,11% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 36.306.118 
 
Agendapunt 14. De voorgestelde bezoldiging van de leden van de Strategy & Organization 
Committee is vastgesteld 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.892.124.283 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 67,91% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.892.124.283 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.889.442.314 
Percentage stemmen “voor” 99,91% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 2.681.969 
Percentage stemmen “tegen” 0,09% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 31.105.849 
 
Agendapunt 15. 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 waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.892.129.707 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 67,91% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.892.129.707 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.864.872.093 
Percentage stemmen “voor” 99,06% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 27.257.614 
Percentage stemmen “tegen” 0,94% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 31.096.424 
 



 

 
Agendapunt 16. Het voorstel tot kapitaalvermindering door intrekking van eigen aandelen is 
aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.892.130.867 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 67,91% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.892.130.867 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.873.419.516 
Percentage stemmen “voor” 99,35% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 18.711.351 
Percentage stemmen “tegen” 0,65% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 31.095.264 
 
Agendapunt 17. Het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot 
uitgifte van gewone aandelen is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.892.129.868 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 67,91% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.892.129.868 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.854.270.452 
Percentage stemmen “voor” 98,69% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 37.859.416 
Percentage stemmen “tegen” 1,31% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 31.096.264 
 
 
 
Agendapunt 18. 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 waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 2.892.129.657 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 67,91% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.892.129.657 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.796.977.651 
Percentage stemmen “voor” 96,71% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 95.152.006 
Percentage stemmen “tegen” 3,29% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 31.096.474 



 

 


