
 

BESLUITENLIJST 
 

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 
VAN KONINKLIJKE KPN N.V.  

GEHOUDEN OP 10 APRIL 2019 TE ROTTERDAM 
 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 10 april 2019 te 
Rotterdam, heeft besloten: 
 
1. Het bezoldigingsbeleid te wijzigen conform het bekendgemaakte voorstel (agendapunt 4). 
 
2. De jaarrekening over het boekjaar 2018 vast te stellen (agendapunt 5). 
 
3. Een totaaldividend over het boekjaar 2018 vast te stellen van 13,3 eurocent per aandeel, waardoor 

een slotdividend van 8 eurocent per aandeel zal worden uitgekeerd (agendapunt 7). 
 

4. Decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak 
gedurende het boekjaar 2018 (agendapunt 8). 

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

taak gedurende het boekjaar 2018 (agendapunt 9). 
 
6. Ernst & Young Accountants LLP te benoemen als de externe accountant voor het boekjaar 2020 

(agendapunt 10). 
 
7. Mevrouw J.C.M. Sap te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 12). 
 
8. De heer P.F. Hartman te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 13). 

 
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 10 oktober 
2020. Het maximum aantal te verkrijgen aandelen is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal 
per 10 april 2019 (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 10 april 2019 (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 10 
april 2019 tot en met 10 oktober 2020. Het maximum aantal uit te geven gewone aandelen is 
beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 10 april 2019 (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 10 april 2019 tot en 
met 10 oktober 2020. Deze bevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 10 april 
2019 (agendapunt 18). 

  



 

 
STEMUITSLAG PER AGENDAPUNT 

 
Ter vergadering waren 93 stemgerechtigde aandeelhouders geregistreerd en 6 virtuele deelnemers, 
die tezamen bevoegd waren tot het uitbrengen van in totaal 2.937.759.692 stemmen, zijnde 70,02% 
van het geplaatste kapitaal. 
 
De Algemene vergadering van de Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V. (de “Vennootschap”) 
gehouden op woensdag 10 april 2019 te Rotterdam, heeft per agenda punt als volgt besloten: 
 
Agendapunt 4. Het voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid is aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt 
gestemd 2.937.759.692 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 70,02% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.937.755.635 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.868.635.586 
Percentage stemmen “voor” 98,30 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 49.574.126 
Percentage stemmen “tegen” 1,70 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 19.545.923 

 
Agendapunt 5. Het voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2018 is 
aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt 
gestemd 2.937.759.692 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 70,02% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.937.755.633 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.934.038.138 
Percentage stemmen “voor” 99,97 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 917.187 
Percentage stemmen “tegen” 0,03 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 2.800.308 

 
Agendapunt 7. Het voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2018 is 
aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt 
gestemd 2.937.759.692 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 70,02% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.937.751.635 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.901.063.500 



 

Percentage stemmen “voor” 98,78 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 35.790.695 
Percentage stemmen “tegen” 1,22 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 897.440 

 
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 2.937.759.692 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 70,02% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.937.755.633 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.873.706.539 
Percentage stemmen “voor” 98,30 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 49.622.128 
Percentage stemmen “tegen” 1,70 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 14.426.966 

 
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 2.937.759.692 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 70,02% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.937.755.633 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.874.016.614 
Percentage stemmen “voor” 98,31 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 49.312.143 
Percentage stemmen “tegen” 1,69 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 14.426.876 

 
Agendapunt 10. Het voorstel tot benoeming van de externe accountant over het boekjaar 2020 
is aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt 
gestemd 2.937.759.692 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 70,02% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.937.751.634 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.933.327.437 
Percentage stemmen “voor” 99,88 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 3.515.299 
Percentage stemmen “tegen” 0,12 



 

Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 908.898 
 
Agendapunt 12. Het voorstel tot herbenoeming van mevrouw J.C.M. Sap tot lid van de Raad 
van Commissarissen is aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt 
gestemd 2.937.759.692 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 70,02% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.937.755.584 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.932.833.896 
Percentage stemmen “voor” 99,96 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 1.081.639 
Percentage stemmen “tegen” 0,04 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 3.840.049 

 
Agendapunt 13. Het voorstel tot herbenoeming van de heer P.F. Hartman tot lid van de Raad 
van Commissarissen is aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt 
gestemd 2.937.759.692 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 70,02% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.937.755.634 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.874.022.363 
Percentage stemmen “voor” 97,86 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 62.823.579 
Percentage stemmen “tegen” 2,14 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 909.692 

 
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 2.937.759.692 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 70,02% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.937.751.636 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.922.322.574 
Percentage stemmen “voor” 99,52 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 13.951.828 
Percentage stemmen “tegen” 0,48 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 1.477.234 

 



 

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

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt 
gestemd 2.937.759.692 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 70,02% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.937.751.623 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.930.892.997 
Percentage stemmen “voor” 99,80 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 5.956.678 
Percentage stemmen “tegen” 0,20 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 901.948 

 
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 2.937.759.692 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 70,02% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.937.751.625 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.907.963.998 
Percentage stemmen “voor” 99,02 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 28.884.347 
Percentage stemmen “tegen” 0,98 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 903.280 

 
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 2.937.759.692 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarop ter vergadering wordt 
gestemd, vertegenwoordigt 70,02% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.937.751.626 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.743.540.684 
Percentage stemmen “voor” 93,42 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 193.308.651 
Percentage stemmen “tegen” 6,58 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 902.291 

 


