
 

BESLUITENLIJST 
 

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 
VAN KONINKLIJKE KPN N.V.  

GEHOUDEN OP 13 APRIL 2022 TE ROTTERDAM 
 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 13 april 2022 
te Rotterdam, heeft besloten: 
 
1. De jaarrekening over het boekjaar 2021 vast te stellen (agendapunt 3). 
 
2. Het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2021 goed te keuren (agendapunt 4). 

 
3. Een totaaldividend over het boekjaar 2021 vast te stellen van 13,6 eurocent per aandeel, 

waardoor een slotdividend van 9,1 eurocent per aandeel zal worden uitgekeerd (agendapunt 6). 
 

4. Decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak 
gedurende het boekjaar 2021 (agendapunt 7). 

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

hun taak gedurende het boekjaar 2021 (agendapunt 8). 
 
6. Ernst & Young Accountants LLP te benoemen als de externe accountant voor het boekjaar 

2023 (agendapunt 9). 
 
7. Mevrouw K. Koelemeijer te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen 

(agendapunt 11). 
 

8. Mevrouw C. Vergouw te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 12). 
 

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 
13 oktober 2023. Het maximum aantal te verkrijgen aandelen is beperkt tot 10% van het 
geplaatste kapitaal per 13 april 2022 (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 13 april 2022 (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 
13 april 2022 tot en met 13 oktober 2023. Het maximum aantal uit te geven gewone aandelen is 
beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 13 april 2022 (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 13 april 2022 tot en met 13 oktober 2023. Deze bevoegdheid is beperkt tot 
10% van het geplaatste kapitaal per 13 april 2022 (agendapunt 18). 

 



 

STEMUITSLAG PER AGENDAPUNT 
 

Ter vergadering waren 22 stemgerechtigde aandeelhouders geregistreerd, waarvan 19 aangemeld 
voor fysieke deelname en 3 voor virtuele deelname, die tezamen met de aandeelhouders die vooraf 
een volmacht hebben verleend aan de notaris, bevoegd waren tot het uitbrengen van in totaal 
3.142.656.240 stemmen, zijnde 76,25% van het geplaatste kapitaal. 
 
De Algemene vergadering van de Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V. (de “Vennootschap”) 
gehouden op woensdag 13 april 2022 te Rotterdam, heeft per agenda punt als volgt besloten: 
 
Agendapunt 3. Het voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2021 
is aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 3.142.656.240 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

76,25% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.142.649.562 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.141.663.372 
Percentage stemmen “voor” 100% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 19.393 
Percentage stemmen “tegen” 0% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 966.797 

 
 
Agendapunt 4. Dat het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2021 wordt goedgekeurd 
waarover positief is geadviseerd.  
 

OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 3.142.656.240 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

76,25% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.142.649.314 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.021.301.717 
Percentage stemmen “voor” 97,45% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 79.191.044 
Percentage stemmen “tegen” 2,55% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 42.156.553 

 
  



 

Agendapunt 6. Het voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2021 is 
aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 3.142.656.240 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

76,25% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.142.649.314 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.134.952.121 
Percentage stemmen “voor” 99,76% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 7.573.628 
Percentage stemmen “tegen” 0,24% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 123.565 

 
 
Agendapunt 7. 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 3.142.656.240 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

76,25% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.142.649.314 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.040.033.156 
Percentage stemmen “voor” 96,81% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 100.329.588 
Percentage stemmen “tegen” 3,19% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 2.286.570 

 
 
Agendapunt 8. 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 3.142.656.240 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

76,25% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.142.649.314 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.037.780.994 
Percentage stemmen “voor” 96,8% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 100.329.705 
Percentage stemmen “tegen” 3,2% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 4.538.615 

 
  



 

Agendapunt 9. Het voorstel tot benoeming van de externe accountant over het boekjaar 
2023 is aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 3.142.656.240 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

76,25% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.142.649.314 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.130.484.760 
Percentage stemmen “voor” 99,82% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 5.576.787 
Percentage stemmen “tegen” 0,18% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 6.587.767 

 
 
Agendapunt 11. Het voorstel tot benoeming van mevrouw K. Koelemeijer tot lid van de 
Raad van Commissarissen is aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 3.142.656.240 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

76,25% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.142.649.314 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.057.187.500 
Percentage stemmen “voor” 97,68% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 72.759.704 
Percentage stemmen “tegen” 2,32% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 12.702.110 

 
 
Agendapunt 12. Het voorstel tot benoeming van mevrouw C. Vergouw tot lid van de Raad 
van Commissarissen is aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 3.142.656.240 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

76,25% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.142.649.314 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.118.547.820 
Percentage stemmen “voor” 99,64% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 11.398.702 
Percentage stemmen “tegen” 0,36% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 12.702.792 

 
  



 

 
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 waarop ter vergadering wordt gestemd 3.142.656.240 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

76,25% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.142.649.314 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.136.869.169 
Percentage stemmen “voor” 99,84% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 4.975.847 
Percentage stemmen “tegen” 0,16% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 804.298 

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

OVERZICHT STEMMEN  
Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 3.142.656.240 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

76,25% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.142.649.314 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.142.013.113 
Percentage stemmen “voor” 99,98% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 513.104 
Percentage stemmen “tegen” 0,02% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 123.097 

 
 
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 waarop ter vergadering wordt gestemd 3.142.656.240 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

76,25% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.142.649.314 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.105.622.068 
Percentage stemmen “voor” 98,83% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 36.890.723 
Percentage stemmen “tegen” 1,17% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 136.523 

 
 



 

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 waarop ter vergadering wordt gestemd 3.142.656.240 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

76,25% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.142.649.314 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.094.749.763 
Percentage stemmen “voor” 98,48% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 47.759.154 
Percentage stemmen “tegen” 1,52% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 140.397 

 


