
 

BESLUITENLIJST 
 

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 
VAN KONINKLIJKE KPN N.V.  

GEHOUDEN OP 15 APRIL 2020 TE ROTTERDAM 
 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15 april 2020 te 
Rotterdam, heeft besloten: 
 
1. De jaarrekening over het boekjaar 2019 vast te stellen (agendapunt 3). 
 
2. In te stemmen met het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2019 (agendapunt 4). 

 
3. Een totaaldividend over het boekjaar 2019 vast te stellen van12,5 eurocent per aandeel, waardoor een 

slotdividend van 8,3 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 2019 (agendapunt 7). 

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

gedurende het boekjaar 2019 (agendapunt 8). 
 
6. Ernst & Young Accountants LLP te benoemen als de externe accountant voor het boekjaar 2021 

(agendapunt 9). 
 
7. Mevrouw C. Guillouard te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 11). 

 
8. Het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur te wijzigen conform het bekendgemaakte voorstel 

(agendapunt 13). 
 

9. Het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen te wijzigen conform het bekendgemaakte 
voorstel (agendapunt 14). 

 
10. 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 15 oktober 2021. 
Het maximum aantal te verkrijgen aandelen is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 15 april 
2020 (agendapunt 15). 

 
11. 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 2020 (agendapunt 16). 

 
12. 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 2020 tot en met 
15 oktober 2021. Het maximum aantal uit te geven gewone aandelen is beperkt tot 10% van het 
geplaatste kapitaal per 15 april 2020 (agendapunt 17). 

 
13. 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 2020 tot en met 
15 oktober 2021. Deze bevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 15 april 2020 
(agendapunt 18). 

  



 

 
STEMUITSLAG PER AGENDAPUNT 

 
Ter vergadering waren 15 stemgerechtigde aandeelhouders geregistreerd, die tezamen bevoegd waren tot 
het uitbrengen van in totaal 2.943.398.486 stemmen, zijnde 70,15% van het geplaatste kapitaal. 
 
De Algemene vergadering van de Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V. (de “Vennootschap”) gehouden 
op woensdag 15 april 2020 te Rotterdam, heeft per agenda punt als volgt besloten: 
 
Agendapunt 3. Het voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2019 is 
aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 2.943.398.486 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 70,15% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.943.396.985 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.936.449.518 
Percentage stemmen “voor” 99,99% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 164.738 
Percentage stemmen “tegen” 0,01% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 6.782.729 

 
 
Agendapunt 4. Over het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2019 wordt positief geadviseerd 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 2.943.398.486 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 70,15% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.943.396.984 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.790.566.136 
Percentage stemmen “voor” 97,17% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 81.236.018 
Percentage stemmen “tegen” 2,83% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 71.594.830 

 
  



 

Agendapunt 6. Het voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2019 is 
aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 2.943.398.486 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 70,15% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.943.396.984 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.900.055.715 
Percentage stemmen “voor” 98,53% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 43.341.269 
Percentage stemmen “tegen” 1,47% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 0 

 
 
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 2.943.398.486 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 70,15% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.943.396.984 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.904.221.188 
Percentage stemmen “voor” 99,10% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 26.249.578 
Percentage stemmen “tegen” 0,90% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 12.926.218 

 
 
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 2.943.398.486 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 70,15% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.943.396.984 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.904.221.188 
Percentage stemmen “voor” 99,10% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 26.249.578 
Percentage stemmen “tegen” 0,90% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 12.926.218 

 
  



 

Agendapunt 9. Het voorstel tot benoeming van de externe accountant over het boekjaar 2021 is 
aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 2.943.398.486 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 70,15% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.943.396.984 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.936.148.963 
Percentage stemmen “voor” 99,75% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 7.238.505 
Percentage stemmen “tegen” 0,25% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 9.516 

 
 
Agendapunt 11. Het voorstel tot benoeming van mevrouw C. Guillouard tot lid van de Raad van 
Commissarissen is aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 2.943.398.486 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 70,15% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.943.396.984 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.933.206.927 
Percentage stemmen “voor” 99,76% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 6.989.087 
Percentage stemmen “tegen” 0,24% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 3.200.970 

 
 
Agendapunt 13. Het voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur is 
aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 2.943.398.486 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 70,15% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.943.396.984 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.815.144.684 
Percentage stemmen “voor” 97,87% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 61.349.978 
Percentage stemmen “tegen” 2,13% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 66.902.322 

 
 
  



 

Agendapunt 14. Het voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van 
Commissarissen is aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 2.943.398.486 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 70,15% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.943.396.984 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.921.873.658 
Percentage stemmen “voor” 99,27% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 21.484.606 
Percentage stemmen “tegen” 0,73% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 38.720 

 
 
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 2.943.398.486 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 70,15% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.943.396.984 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.924.712.658 
Percentage stemmen “voor” 99,44% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 16.392.210 
Percentage stemmen “tegen” 0,56% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 2.292.116 

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

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 2.943.398.486 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 70,15% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.943.396.984 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.942.939.114 
Percentage stemmen “voor” 99,98% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 457.870 
Percentage stemmen “tegen” 0,02% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 0 

 
  



 

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 2.943.398.486 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 70,15% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.943.396.984 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.912.795.093 
Percentage stemmen “voor” 98,96% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 30.601.890 
Percentage stemmen “tegen” 1,04% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 1 

 
 
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 2.943.398.486 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 70,15% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.943.396.985 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.537.941.887 
Percentage stemmen “voor” 86,23% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 405.420.098 
Percentage stemmen “tegen” 13,77% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 35.000 

 


