Koninklijke KPN N.V.
Agenda
Koninklijke KPN N.V. (“KPN”) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”), te houden op donderdag 10
september 2020 op het hoofdkantoor van KPN, Wilhelminakade 123 te Rotterdam. De
toegangsregistratie vangt aan om
10 uur en de vergadering begint om 11 uur.
Met het oog op de COVID-19 uitbraak, roept KPN haar aandeelhouders op de vergadering
niet in persoon bij te wonen, maar gebruik te maken van de alternatieve mogelijkheden
die KPN biedt om op afstand deel te nemen aan de vergadering, waaronder de webcast,
het stemmen via volmacht en het stellen van vragen voorafgaand aan de vergadering. Op
de website van KPN vindt u een uitzetting van de beschikbare alternatieve
mogelijkheden: ir.kpn.com.

AGENDA
1.
2.
3.
4.

Opening en mededelingen
Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een lid van de
Raad van Commissarissen van KPN
Voorstel tot benoeming van de heer Alejandro Douglass Plater tot lid van de Raad
van Commissarissen van KPN (Besluit)
Rondvraag en sluiting

Toelichting op de agenda
Agendapunt 2
De Raad van Commissarissen heeft ter benoeming door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, het voornemen om de heer Alejandro Plater voor te dragen als lid van de
Raad van Commissarissen van KPN.
Voorafgaand hieraan wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, conform de
statuten van KPN, de gelegenheid geboden een kandidaat aan te bevelen voor de
benoeming als lid van de Raad van Commissarissen.
Benoeming van commissarissen dient plaats te vinden in overeenstemming met het profiel
van de Raad van Commissarissen. In het bijzonder streeft de Raad van Commissarissen een
diverse samenstelling na wat betreft leeftijd, geslacht, ervaring en vakkundigheid.
Bovendien zullen de kandidaten moeten beschikken over kennis van of ervaring met het
management van grote bedrijven, het (inter)nationale bedrijfsleven, financiën en/of
betrekkingen tussen bedrijven en maatschappij. Daarnaast moeten de kandidaten affiniteit
hebben met de telecommunicatie en ICT industrie.

Toelichting op de Agenda
Agendapunt 3
Onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 2 geen aanbevelingen voor
andere personen zijn gedaan door de Algemene Vergadering, draagt de Raad van
Commissarissen de heer Alejandro Plater voor ter benoeming tot lid van de Raad van
Commissarissen van KPN door de Algemene Vergadering.
De heer Plater, een ervaren leider en professional op het gebied van telecommunicatie, is
momenteel Group Chief Operating Officer bij A1 Telekom Austria Group, waar hij sinds
2015 werkzaam is. Het Oostenrijkse bedrijf is een toonaangevend leverancier van digitale
diensten en communicatie-oplossingen met circa 25 miljoen klanten en opereert in
Oostenrijk en zes andere landen in Centraal- en Oost-Europa. Voor zijn komst naar A1
Telekom Austria Group was de heer Plater 18 jaar actief voor Ericsson in Mexico, Zweden
en Argentinië. Daarvoor was hij werkzaam bij Sud America Seguras en Chubb & Son. Als
onderdeel van zijn positie bij A1 Telekom Austria Group is de heer Plater voorzitter of lid
van de raad van commissarissen van verschillende dochtermaatschappijen van deze groep.
De heer Plater is door Ameríca Móvil aangewezen voor deze benoeming op grond van
afspraken tussen KPN en Ameríca Móvil die verband houden met het aandelenbelang van
Ameríca Móvil in KPN. De Raad van Commissarissen neemt deze aanwijzing, gelet op de
uitgebreide ervaring van de heer Plater in de telecommunicatie industrie en in het
internationale bedrijfsleven, graag over.
De heer Plater voldoet aan de vereisten van het profiel van de Raad van Commissarissen.
Omdat hij door América Móvil is aangewezen voor deze positie, geldt evenwel dat de heer
Plater niet onafhankelijk is in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. De
overige leden van de Raad van Commissarissen zijn dit wel en de Raad van Commissarissen
van KPN blijft dan ook naar behoren samengesteld conform de uitgangspunten van de
Nederlandse Corporate Governance Code.
De voordracht wordt ondersteund door de Raad van Bestuur. De Centrale
Ondernemingsraad is gevraagd een standpunt af te geven met betrekking tot de
voordracht. Dit standpunt zal op de website van de vennootschap worden opgenomen.
Aan de Algemene Vergadering wordt derhalve voorgesteld de heer Plater overeenkomstig
deze voordracht te benoemen voor een periode van vier jaar (eindigend bij het sluiten van
de in 2025 te houden jaarvergadering van aandeelhouders). Verdere informatie zoals
bedoeld in artikel 142 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is aan het slot van deze
toelichting opgenomen.

Agendapunt 2: Verdere gegevens als bedoeld in artikel 142 lid 3 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek
Alejandro Douglass Plater
Geboortejaar:
Huidige functie:
Nationaliteit:
KPN-aandelen:

1967
Group Chief Operating Officer en lid van de Raad van Bestuur van A1
Telekom Austria Group
Argentijnse en Zweedse
0

Werkervaring en toezichthoudende functies
De heer Plater is momenteel Group Chief Operating Officer van het Oostenrijkse A1 Telekom
Austria Group. In maart 2015 werd hij voor het eerst benoemd in deze functie. Tussen 1
augustus 2015 en 31 augustus 2018 was hij Chief Executive Officer van A1 Telekom Austria
Group. Van 1997 tot 2015 vervulde de heer Plater diverse posities bij Ericsson waaronder die
van directeur en vice president. Daarvoor was hij werkzaam bij verzekeringsmaatschappijen
Sud America Seguras en Chubb & Son.
De heer Plater studeerde Economie in Buenos Aires en behaalde verschillende postdoctorale
bedrijfsstudies in verkoop en management ontwikkeling (Columbia University, Wharton
School U.S., London Business School U.K.).
De heer Plater is, als onderdeel van zijn positie bij A1 Telekom Austria Group, voorzitter of
lid van de raad van commissarissen van verschillende dochtermaatschappijen van deze
groep.

