Koninklijke KPN N.V.
Agenda
Koninklijke KPN N.V. (“KPN”) nodigt haar aandeelhouders uit voor de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 10
april 2013 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein 55 te Den Haag.
De toegangsregistratie vangt aan om 11.30 uur en de vergadering opent
om 13.00 uur.

AGENDA
1. Opening en mededelingen

Terugblik op 2012
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2012

Jaarrekening over het boekjaar 2012

3. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het

12. Voorstel tot benoeming van de heer C.J. García Moreno
Elizondo tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)
13. Voorstel tot benoeming van de heer O. von Hauske tot lid
van de Raad van Commissarissen (Besluit)
14. Mededelingen over de vacatures in de Raad van
Commissarissen die in 2014 zullen ontstaan

Kapitaalverwerving

5. Voorstel tot het vaststellen van het dividend over het
boekjaar 2012 (Besluit)

15. Kapitaalverwerving door KPN
a. Toelichting op de kapitaalverwerving
b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat
bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen,
tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone
aandelen en tot uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht
en voorstel tot wijziging van de statuten van KPN (Besluit)

Verlenen van decharge

Samenstelling Raad van Bestuur

6. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden
van de Raad van Bestuur (Besluit)

16. Aankondiging van de voorgenomen benoeming van de heer
J.F.E. Farwerck tot lid van de Raad van Bestuur

7. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden
van de Raad van Commissarissen (Besluit)

Vennootschapsrechtelijke zaken

boekjaar 2012 (Besluit)
4. Toelichting op het financieel beleid en het
dividendbeleid

Samenstelling Raad van Commissarissen
8. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de
benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen
9. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw M.E. van Lier
Lels tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)
10. Voorstel tot herbenoeming van de heer R.J. Routs tot lid
van de Raad van Commissarissen (Besluit)
11. Voorstel tot herbenoeming van de heer D.J. Haank tot
lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)

17. Voorstel tot benoeming van de accountant (Besluit)

Aandelen
18. Voorstel tot het verlenen van machtiging aan de Raad van
Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door KPN
(Besluit)

Overig
19. Rondvraag en sluiting

Agenda
Toelichting op de agenda
Agendapunt 2

De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de prestaties van de onderneming in
2012. Aansluitend wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgenodigd
om deze prestaties (die nader zijn beschreven in het Jaarverslag 2012) te bespreken.
Onder dit punt kan ook het Bericht van de Raad van Commissarissen aan de orde
worden gesteld.

Agendapunt 3 - Besluit

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de
jaarrekening van KPN over het boekjaar 2012 vast te stellen.

Agendapunt 4

Onder dit agendapunt geeft de Raad van Bestuur een toelichting op het financieel
beleid en het dividend- en reserveringsbeleid van KPN, zoals beschreven in het
Jaarverslag 2012.

Agendapunt 5 - Besluit

Op 26 februari 2013 heeft de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van
Commissarissen, een bedrag van EUR 521 miljoen uit de winst aan de overige reserves
toegewezen. Het resterende deel van de winst over het boekjaar 2012, een bedrag van
EUR 170 miljoen, was beschikbaar voor dividenduitkering.
In augustus 2012 is een interimdividend van EUR 0,12 per gewoon aandeel uitgekeerd
aan alle houders van gewone aandelen, in totaal EUR 170 miljoen. Op 14 december
2012 heeft KPN aangekondigd haar dividendverwachting aan te passen teneinde de
vitale strategische investering in de frequentievergunningen te accommoderen welke
vergunningen zijn verkregen tijdens de Nederlandse spectrum veiling. KPN zal voor
2012 geen slotdividend uitkeren.
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om het totale
dividend over het boekjaar 2012 vast te stellen op een bedrag dat gelijk is aan het
interimdividend en derhalve is het voorstel om dit vast te stellen op een bedrag van
EUR 0,12 per gewoon aandeel.

Agendapunt 6 - Besluit

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de leden
van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van hun
taak gedurende het boekjaar 2012, voorzover deze taakuitoefening blijkt uit de
jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de goedkeuring
van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is
gemaakt.

Agendapunt 7 - Besluit

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de leden
van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van hun
taak gedurende het boekjaar 2012, voorzover deze taakuitoefening blijkt uit de
jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan goedkeuring van de
jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt.

Agendapunt 8

Bij het sluiten van deze vergadering zullen de heer A.H.J. Risseeuw, mevrouw
M.E. van Lier Lels, de heer D.J. Haank en de heer R.J. Routs het einde van hun
zittingsduur van vier jaar hebben bereikt en treden derhalve af. De heer M. Bischoff
zal eveneens aftreden als lid van de Raad van Commissarissen in verband met andere
verplichtingen.
De heer Risseeuw zal niet beschikbaar zijn voor herbenoeming aangezien de huidige
zittingstermijn van vier jaar zijn derde en tevens laatste termijn is.
De Raad van Commissarissen is ervan overtuigd dat het van groot belang is voor
de vennootschap om de continuïteit binnen de Raad van Commissarissen te
waarborgen. Om die reden hebben mevrouw Van Lier Lels, de heer Routs en de
heer Haank aangegeven dat zij beschikbaar zijn voor herbenoeming. Ondanks het
feit dat mevrouw Van Lier Lels reeds drie termijnen zitting heeft genomen, heeft zij
aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming voor een periode van één jaar.
De heer Routs heeft eveneens aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming,
maar in verband met andere verplichtingen zal hij slechts beschikbaar zijn voor een
beperkte periode van één jaar. De heer Haank heeft aangegeven beschikbaar te zijn
voor herbenoeming voor een volledige termijn.
De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om de ontstane vacatures op te
vullen door het voordragen van kandidaten ter benoeming tijdens deze vergadering.

		

2

KPN Agenda		

In de ontstane vacatures moet worden voorzien in overeenstemming met het profiel
van de Raad van Commissarissen. In het bijzonder streeft de Raad van Commissarissen
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een diverse samenstelling na, in termen van leeftijd en geslacht. Bovendien zullen de
kandidaten moeten beschikken over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van
financiën en verslaggeving, relevante technologie en/of openbaar bestuur. Daarnaast
zullen de kandidaten moeten beschikken over voldoende ervaring in het (inter)
nationale bedrijfsleven.
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met América Móvil S.A.B.
de C.V. (“AMX”) – hetgeen heeft geresulteerd in de steun van AMX voor de
kapitaalsverwerving waarnaar wordt verwezen onder agendapunt 15 – wordt aan
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verzocht om – in afwijking van
bepaling III.2.1 van de Corporate Governance Code – twee leden tot de Raad van
Commissarissen te benoemen die niet onafhankelijk zijn.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de gelegenheid geboden om
voor deze vacatures kandidaten aan te bevelen.

Agendapunt 9 - Besluit

Onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 8 geen aanbevelingen
voor andere personen zijn gedaan door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, draagt de Raad van Commissarissen mevrouw M.E. van Lier Lels
voor ter herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen (in afwijking van
bepaling III.3.5 van de Corporate Governance Code aangezien mevrouw Van Lier Lels
al drie termijnen zitting heeft genomen) voor een periode van één jaar. De voordracht
voor deze positie was onderworpen aan het versterkte recht van aanbeveling van
de Centrale Ondernemingsraad, die de voordracht van mevrouw Van Lier Lels heeft
aanbevolen. Deze voordracht wordt tevens ondersteund door de Raad van Bestuur.
Mevrouw Van Lier Lels voldoet aan de vereisten van het profiel van de Raad van
Commissarissen en de specifieke aandachtspunten zoals die onder agendapunt 8 zijn
aangeduid, met name wat betreft haar uitgebreide kennis van en ervaring met de
verhoudingen tussen alle belanghebbenden binnen grote ondernemingen en haar
betrokkenheid bij belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse maatschappij vanuit
zowel een sociaal-economisch als een politiek perspectief.
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt derhalve voorgesteld
mevrouw Van Lier Lels overeenkomstig deze voordracht voor een periode van één
jaar te benoemen. Informatie zoals bedoeld in artikel 142 lid 3 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek, is aan het slot van deze toelichting opgenomen.

Agendapunt 10 - Besluit

Onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 8 geen aanbevelingen
voor andere personen zijn gedaan door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, draagt de Raad van Commissarissen de heer R.J. Routs voor ter
herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van één jaar.
Deze voordracht wordt ondersteund door de Raad van Bestuur en tevens door de
Centrale Ondernemingsraad. De heer Routs voldoet aan de vereisten van het profiel
van de Raad van Commissarissen en de specifieke aandachtspunten zoals die onder
agendapunt 8 zijn aangeduid, met name wat betreft zijn technische achtergrond en
uitgebreide ervaring met het leiden van een toonaangevend internationaal bedrijf.
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt derhalve voorgesteld
de heer Routs overeenkomstig deze voordracht voor een periode van één jaar te
benoemen. Informatie zoals bedoeld in artikel 142 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek, is aan het slot van deze toelichting opgenomen.

Agendapunt 11 - Besluit

Onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 8 geen aanbevelingen
voor andere personen zijn gedaan door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, draagt de Raad van Commissarissen de heer D.J. Haank voor
ter herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen. Deze voordracht
wordt ondersteund door de Raad van Bestuur en tevens door de Centrale
Ondernemingsraad. De heer Haank voldoet aan de vereisten van het profiel van
de Raad van Commissarissen en de specifieke aandachtspunten zoals die onder
agendapunt 8 zijn aangeduid, met name wat betreft zijn kennis en ervaring op het
gebied van de toepassing van ICT/Internet in de internationale uitgeverssector.
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt derhalve voorgesteld de
heer Haank overeenkomstig deze voordracht te benoemen. Informatie zoals bedoeld
in artikel 142 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is aan het slot van deze
toelichting opgenomen.
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Agendapunt 12 - Besluit

Onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 8 geen aanbevelingen
voor andere personen zijn gedaan door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, draagt de Raad van Commissarissen de heer C.J. García Moreno
Elizondo, CFO van AMX voor ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen.
Deze voordracht wordt ondersteund door de Raad van Bestuur. De Centrale
Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld om een standpunt in te nemen met
betrekking tot de voordracht. Het standpunt van de Centrale Ondernemingsraad, zo
dit er is, zal tijdig via de website van de vennootschap bekend worden gemaakt.
De heer García Moreno Elizondo voldoet aan de vereisten van het profiel van
de Raad van Commissarissen en de specifieke aandachtspunten zoals die onder
agendapunt 8 zijn aangeduid, met name wat betreft zijn kennis van en ervaring
met aangelegenheden betreffende het internationale bedrijfsleven en de financiële
markten, waarbij hij put uit zijn expertise als CFO van één van de grote globale spelers
op het gebied van de telecommunicatie. De heer García Moreno Elizondo geldt niet
als onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance Code en is aangewezen door
AMX op grond van het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst die AMX en KPN
op 20 februari 2013 zijn aangegaan.
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt derhalve voorgesteld
de heer García Moreno Elizondo overeenkomstig deze voordracht te benoemen.
Informatie zoals bedoeld in artikel 142 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is
aan het slot van deze toelichting opgenomen.

Agendapunt 13 - Besluit

Onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 8 geen aanbevelingen
voor andere personen zijn gedaan door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, draagt de Raad van Commissarissen de heer O. von Hauske, COO
en bestuurslid van AMX voor ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen.
Deze voordracht wordt ondersteund door de Raad van Bestuur. De Centrale
Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld om een standpunt in te nemen met
betrekking tot de voordracht. Het standpunt van de Centrale Ondernemingsraad, zo
dit er is, zal tijdig via de website van de vennootschap bekend worden gemaakt.
De heer Von Hauske voldoet aan de vereisten van het profiel van de Raad van
Commissarissen en de specifieke aandachtspunten zoals die onder agendapunt 8
zijn aangeduid, met name wat betreft zijn kennis en ervaring die hij heeft opgedaan
tijdens een levenslange loopbaan op senior operationele en strategische posities
binnen de telecomsector. De heer Von Hauske geldt niet als onafhankelijk in de zin
van de Corporate Governance Code en is aangewezen door AMX op grond van het
bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst die AMX en KPN op 20 februari 2013 zijn
aangegaan.
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt derhalve voorgesteld de
heer Von Hauske overeenkomstig deze voordracht te benoemen. Informatie zoals
bedoeld in artikel 142 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is aan het slot van
deze toelichting opgenomen.

Agendapunt 14

Er van uitgaande dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de voorstellen
tot benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen goedkeurt, zullen bij
het sluiten van de vergadering die in 2014 zal plaatsvinden, twee vacatures ontstaan.
De heer Routs en mevrouw Van Lier Lels zullen aftreden zodra zij het einde van hun
benoemingstermijn van één jaar hebben bereikt.

Agendapunt 15a

Op 5 februari 2013 heeft KPN haar intentie aangekondigd om EUR 4 miljard aan eigen
vermogen aan te trekken.
Voorts heeft KPN op 20 februari 2013 aangekondigd dat de kapitaalverwerving
wordt gesteund door AMX, de grootste aandeelhouder van KPN, en dat de
kapitaalverwerving zal worden uitgevoerd als een claimemissie met een opbrengst
tot EUR 3 miljard (de “Claimemissie”) en, in aanvulling daarop, de uitgifte van
kapitaalinstrumenten met een hybride karakter die gedeeltelijk aangemerkt
zouden moeten worden als eigen vermogen. KPN heeft het voornemen om door de
combinatie van deze instrumenten het beoogde bedrag van EUR 4 miljard aan met
eigen vermogen gelijk gesteld kapitaal bijeen te brengen.
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Het doel van de aangekondigde kapitaalverwerving is om de financiële positie
van KPN in lijn te brengen met haar strategie. De transactie zal de balans van
KPN versterken en is bedoeld om te zorgen voor een stabiele financiële positie in
Agenda/Toelichting op de agenda

de komende jaren. De opbrengst van de kapitaalverwerving zal KPN’s financiële
en strategische flexibiliteit vergroten en zal KPN in staat stellen om te blijven
investeren in haar operationele activiteiten en om haar netto schuld te verlagen.
De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van KPN zijn van oordeel
dat de kapitaalverwerving de doelstelling van KPN om een ‘investment grade’
kredietprofiel te behouden zal ondersteunen, en zijn ervan overtuigd dat het in het
belang van de aandeelhouders en van de andere belanghebbenden van KPN is dat de
kapitaalstructuur substantieel wordt versterkt.

Agendapunt 15b - Besluit

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de Raad van
Bestuur aan te wijzen als het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is te besluiten
tot uitgifte van gewone aandelen, tot het verlenen van rechten tot het nemen van
gewone aandelen en tot het uitsluiten van het wettelijk voorkeursrecht van houders
van gewone aandelen, teneinde de Raad van Bestuur in staat te stellen om, onder
goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot een totaalbedrag van EUR 3 miljard
aan eigen vermogen te verwerven door middel van de Claimemissie.
Het aantal gewone aandelen dat wordt uitgegeven en het aantal rechten dat wordt
verleend kan ten tijde van de oproeping voor deze vergadering nog niet worden
bepaald en derhalve wordt de machtiging verzocht voor een zodanig aantal gewone
aandelen en rechten tot het nemen van gewone aandelen als nodig is om een totale
opbrengst tot EUR 3 miljard te verwerven.
De machtiging voor het uitsluiten van het aan houders van gewone aandelen
toekomende wettelijk voorkeursrecht wordt verzocht omdat bepaalde
aandeelhouders buiten Nederland niet in aanmerking zouden kunnen komen om aan
de Claimemissie deel te nemen.
De machtiging voor de uitgifte van gewone aandelen met betrekking tot de
Claimemissie (welke voor dit doel tevens inhoudt de machtiging tot het toekennen
van rechten tot het nemen van gewone aandelen en het uitsluiten van het wettelijke
voorkeursrecht) wordt verzocht om volledig uitvoering te kunnen geven aan de
Claimemissie. De lancering van de Claimemissie volgt naar verwachting na de
presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal van 2013; de machtiging tot
uitgifte van gewone aandelen in het kader van de Claimemissie (welke voor dit doel
tevens inhoudt de machtiging tot het toekennen van rechten tot het nemen van
gewone aandelen en het uitsluiten van het wettelijke voorkeursrecht) wordt daarom
verzocht voor een periode die loopt tot 30 juni 2013.
Voorts zal, teneinde de Claimemissie mogelijk te maken, het maatschappelijk kapitaal
van KPN moeten worden verhoogd. De omvang van de verhoging is afhankelijk van
het aantal in het kader van de Claimemissie uit te geven gewone aandelen.
Omdat op grond van de wet de nominale waarde van het maatschappelijk kapitaal
maximaal vijfmaal de nominale waarde van het geplaatste kapitaal kan bedragen,
wordt voorgesteld om het maatschappelijk kapitaal in twee stappen te verhogen.
In de eerste stap wordt het maatschappelijk kapitaal verhoogd tot een bedrag
gelijk aan circa vijfmaal de nominale waarde van het huidige geplaatste kapitaal.
Deze verhoging vergt geen uitgifte van aandelen. De tweede stap is een verdere
verhoging van het maatschappelijk kapitaal. Om deze stap te effectueren worden drie
alternatieven voorgesteld. Welk alternatief wordt toegepast, is afhankelijk van het
aantal gewone aandelen en rechten tot het nemen van gewone aandelen dat wordt
uitgegeven en/of toegekend als onderdeel van de Claimemissie en wordt bepaald
door de Raad van Bestuur. Zie hiervoor ook het voorstel tot statutenwijziging met de
toelichting daarop, welke beiden in gedrukte vorm beschikbaar zijn gesteld op het
KPN Hoofdkantoor en kunnen worden geraadpleegd via de website van KPN.
Voorstel
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om:
• De Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, onder
goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het verlenen van
rechten tot het nemen van gewone aandelen en/of uitgifte van gewone aandelen in
de context van de Claimemissie zoals hierin beschreven;
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• De Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, onder
goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitsluiting van het
wettelijk voorkeursrecht van houders van gewone aandelen in de context van de
Claimemissie zoals hierin beschreven; en
• De statuten van KPN te wijzigen overeenkomstig het voorstel tot statutenwijziging
zoals hierboven en in de toelichting op dat voorstel nader is toegelicht.
Deze drie voorstellen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zullen daarom als
één gezamenlijk voorstel in stemming worden gebracht.
De aanwijzingen en machtigingen zoals hierboven beschreven dienen te worden
aangewend tot uitgifte van een zodanig aantal gewone aandelen en/of het verlenen
van een zodanig aantal rechten tot het nemen van gewone aandelen als nodig is om
in het kader van de verwerving van eigen vermogen een totale opbrengst tot EUR 3
miljard te verwerven door middel van de Claimemissie.
Ter voorkoming van misverstanden wordt hierbij opgemerkt dat indien het voorstel
wordt aangenomen, de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van
Commissarissen, op grond van deze aanwijzing de bevoegdheid toekomt gewone
aandelen uit te geven en/of rechten tot het nemen van gewone aandelen te verlenen,
onder uitsluiting van wettelijke voorkeursrechten in verband hiermee, ongeacht of
het gewone aandelen betreft waarvoor claims niet zijn uitgeoefend in het kader van
de Claimemissie of anderszins, maar altijd in de context van de Claimemissie.
Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging
aan ieder lid van de Raad van Bestuur, de secretaris van KPN, alsmede aan iedere
(kandidaat-)notaris, paralegal en notarieel medewerker van Allen & Overy LLP,
advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam, om de akte van
statutenwijziging te doen passeren.

Agendapunt 16 - Kennisgeving

De Raad van Commissarissen is voornemens de heer J.F.E. (Joost) Farwerck met ingang
van 10 april 2013 te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur.
De heer Farwerck trad in 1994 in dienst van KPN en bekleedde verscheidene functies
binnen het senior management van een aantal Nederlandse bedrijfsonderdelen van
KPN. Met ingang van 15 februari 2012 is de heer Farwerck benoemd tot Managing
Director van KPN Nederland en werd hem de verantwoordelijkheid gegeven voor alle
Nederlandse activiteiten van KPN. Hij zal derhalve deze verantwoordelijkheid voor de
Nederlandse activiteiten van KPN binnen de Raad van Bestuur behouden.
Het beloningspakket van de heer Farwerck past binnen KPN’s bezoldigingsbeleid zoals
dit is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op basis van
nieuwe wetgeving die met ingang van 1 januari 2013 in werking is getreden, zal met
de heer Farwerck een overeenkomst van opdracht worden overeengekomen voor een
initiële periode van vier jaar, die voorziet in een vaste beloningscomponent van EUR
575.000 per jaar. Voorts kan de heer Farwerck in aanmerking komen voor een korte
termijn variabele (cash) beloning en een lange termijn (gebaseerd op voorwaardelijke
aandelen) variabele beloning die beiden zijn gerelateerd aan de prestaties van KPN
en in lijn zijn met het remuneratiebeleid van KPN. Voor een volledige overzicht van
het remuneratiebeleid wordt verwezen naar het remuneratierapport op pagina’s
72 en verder van het Jaarverslag van KPN over het boekjaar 2012. De contractuele
ontslagvergoeding is in lijn met de Corporate Governance Code en bedraagt tijdens
de initiële periode van vier jaar tweemaal de jaarlijkse vaste beloningscomponent.
Indien en nadat de overeenkomst wordt voortgezet na de initiële termijn van vier
jaar, zal de contractuele ontslagvergoeding éénmaal de vaste beloningscomponent
bedragen. Een pensioenregeling op basis van een beschikbare premieregeling maakt
deel uit van de andere (aanvullende) arbeidsvoorwaarden. De heer Farwerck blijft
zijn aanspraak behouden op 15.000 zogenaamde ‘restricted shares’ die aan hem
zijn toegekend voordat hij werd voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur. De
toekenning van deze aandelen wordt onvoorwaardelijk indien de overeenkomst van
opdracht met de heer Farwerck niet vóór 1 januari 2015 wordt beëindigd.
Tijdens deze vergadering en onder dit agendapunt wordt kennisgegeven van de
voorgenomen benoeming zulks in overeenstemming met artikel 17 lid 1 van de
statuten van KPN. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal geen besluit
nemen over de benoeming van de heer Farwerck. Na deze vergadering zal de Raad
van Commissarissen besluiten over de benoeming van de heer Farwerck.
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Nadere informatie betreffende de heer Farwerck is aan het slot van deze toelichting
opgenomen.

Agendapunt 17 - Besluit

De Raad van Bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor
om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. opdracht te verstrekken tot onderzoek
van de jaarrekening over het boekjaar 2013.

Agendapunt 18 - Besluit

Teneinde de incentiveregelingen voor het management en/of de werknemers van
KPN te ondersteunen en in overeenstemming met artikel 98 lid 4 van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek en artikel 12 van de statuten van KPN, wordt voorgesteld
om de Raad van Bestuur te machtigen om, met goedkeuring van de Raad van
Commissarissen, eigen aandelen te verkrijgen gedurende een periode van 18
maanden, eindigend op 10 oktober 2014. Het maximum aantal te verkrijgen
aandelen is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal, onder de voorwaarde dat
de vennootschap niet meer eigen aandelen zal houden dan 10% van het geplaatste
kapitaal.
De aandelen kunnen worden verkregen via de beurs of anderszins voor een
prijs per aandeel van minimaal EUR 0,01 en maximaal het hoogste van (i) de
Beurskoers, vermeerderd met 10% en (ii), wanneer aandelen worden verkregen als
onderdeel van een aandeleninkoopprogramma met een enkele tegenpartij of via
een financieel intermediair, het gemiddelde van de Gewogen Gemiddelde Koersen
(‘Volume Weighted Average Share Price’) gedurende de looptijd van het betreffende
aandeleninkoopprogramma. De Beurskoers is gedefinieerd als de gemiddelde
slotkoers van aandelen in de vennootschap volgens de Officiële Prijscourant van
NYSE Euronext Amsterdam over de vijf aan de dag van verkrijging voorafgaande
beursdagen. De Gewogen Gemiddelde Koers is gedefinieerd als de gewogen
gemiddelde koers van aandelen in de vennootschap gedurende de handel op NYSE
Euronext Amsterdam tussen 09.00 uur (CET) en 17.30 uur (CET) gecorrigeerd voor
zogenaamde ‘block trades’, ‘cross trades’ en ‘auction trades’. Besluiten van de Raad van
Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen zijn onderworpen aan de goedkeuring
van de Raad van Commissarissen.

		

Disclaimers met betrekking tot het voorstel onder agendapunt 15.
Aandeelhouders van KPN die niet rechtens mogen deelnemen aan de voorgestelde
Claimemissie (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, aandeelhouders die
gesitueerd zijn, met bepaalde uitzonderingen, in de Verenigde Staten van Amerika,
Australië, Canada en Japan) zullen niet geacht worden “Gerechtigde Aandeelhouders”
te zijn en zullen niet deel mogen nemen aan de Claimemissie. Onder bepaalde
voorwaarden, waaronder dat de hiervoor genoemde investeerders niet aan de
Claimemissie deel mogen nemen, worden deze toelichting en de overige informatie met
betrekking tot de achtergrond en de werking van de Claimemissie in gedrukte vorm
en op de website van KPN (www.kpn.com/ir) kosteloos ter beschikking gesteld aan
Gerechtigde Aandeelhouders.
Deze aankondiging houdt geen aanbod in tot verkoop, noch het uitnodigen tot het
doen van een aanbod tot koop of nemen van effecten in de Verenigde Staten van
Amerika. De effecten waarnaar hier wordt verwezen zijn niet, en zullen niet worden,
geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 en mogen niet aangeboden,
uitgeoefend of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie
of zonder een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten.
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Agendapunten 9-13: Gegevens als bedoeld in artikel 142 lid 3 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
Mevr. M.E. van Lier Lels
Geboortejaar:		
Huidige functie:		
		
Nationaliteit:		
KPN-aandelen:		
Commissariaten en
andere posities:		
		
		
		
		
		
		

1959
Mevrouw Van Lier Lels bekleedt verschillende commissariaten en/of adviserende
functies
Nederlandse
geen

Reden voor nominatie:		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Mevrouw Van Lier Lels is sinds 2001 lid van de Raad van Commissarissen. Zij is lid
van de Audit Committee. Haar kennis van en ervaring met verhoudingen tussen alle
belanghebbenden binnen grote bedrijven en haar betrokkenheid bij belangrijke
ontwikkelingen in de Nederlandse maatschappij vanuit zowel een sociaaleconomisch
als een politiek perspectief zijn van grote waarde voor de Raad van Commissarissen
en de vennootschap. In het belang van de continuïteit van de Raad van
Commissarissen wordt mevrouw Van Lier Lels in afwijking van bepaling III.3.5 van de
Corporate Governance Code nogmaals voorgedragen voor herbenoeming voor een
periode van één jaar. KPN is overtuigd van de volledige toewijding van mevrouw Van
Lier Lels aan zowel KPN als haar aandeelhouders. In 2012 heeft mevrouw Van Lier
Lels 94% van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bijgewoond (met
inbegrip van zowel van de ingeroosterde als de buitengewone vergaderingen).

Mevrouw Van Lier Lels bekleedde verschillende management functies binnen internationale Nederlandse bedrijven en is de voormalig Chief Operating Officer van
Schiphol Group. Ze is lid van de raad van commissarissen van USG People N.V., TKH
Group N.V. en Reed Elsevier N.V. Ze is de voorzitter van de Raad van Advies van de
Nederlandse Vereniging voor Natuur en Milieu, lid van de Raad voor de Leefomgeving
en Infrastructuur, lid van het Centraal Plan Bureau en lid van het bestuur van de
Vereniging Aegon.

Dhr R.J. Routs
Geboortejaar:		
Huidige functie:		
Nationaliteit:		
KPN-aandelen:		
Commissariaten en
andere posities:		
		
		
		
		
		

1946
De heer Routs bekleedt verschillende commissariaten en/of adviserende functies
Nederlandse
geen

Reden voor nominatie:		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

De heer Routs is sinds 2009 lid van de Raad van Commissarissen en is sinds 13 april
2010 vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij is lid van de Nominating and
Corporate Governance Committee en voorzitter van de Remuneration and
Organization Development Committee. De technische achtergrond van de heer Routs
en zijn omvangrijke ervaring met management in de top van één van de meest
toonaangevende bedrijven ter wereld voegt substantiële waarde toe aan KPN en de
Raad van Commissarissen. De expertise van de heer Routs op het gebied van zowel
consumenten- als ‘business to business’- activiteiten wordt eveneens van zeer veel nut
geacht voor de vennootschap. De voordracht voor benoeming voor een periode van
één jaar is tevens in het belang van de continuïteit van de Raad van Commissarissen.
KPN is overtuigd van de toewijding van de heer Routs aan zowel KPN als haar
aandeelhouders. In 2012 was de heer Routs bij 83% van de vergaderingen van de Raad
van Commissarissen aanwezig (met inbegrip van zowel van de ingeroosterde als de
buitengewone vergaderingen).
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De heer Routs was lid van de raad van bestuur van Royal Dutch Shell PLC. Daarvoor
bekleedde hij binnen deze onderneming verschillende (senior) management functies
in de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Nederland. De heer Routs is voorzitter
van de raad van commissarissen van DSM N.V., voorzitter van de raad van
commissarissen van Aegon N.V., lid van het bestuur van ATCO en lid van het bestuur
van AP Moller-Maersk Denmark en AECOM.

Agenda/Toelichting op de agenda

Dhr D.J. Haank
Geboortejaar:		
Huidige functie:		
Nationaliteit:		
KPN-aandelen:		
Commissariaten en
andere posities:		
		
		
		
		

1953
CEO van Springer Science+Business Media
Nederlandse
8.117

Reden voor nominatie:		
		
		
		
		
		
		
		
		

De heer Haank is lid van de Raad van Commisarissen sinds 2009. Hij is voorzitter
geweest van de Audit Committee. De heer Haank’s expertise op het gebied van en
zijn doorlopende betrokkenheid bij internationale uitgevers en mediabedrijven waar
online distributie en andere ICT ontwikkelingen tot aanzienlijke verschuivingen
hebben geleid, worden van groot belang geacht voor KPN. De financiële achtergrond
van de heer Haank is van toegevoegde waarde voor de vennootschap en de Raad van
Commissarissen. KPN is overtuigd van de volledige toewijding van de heer Haank aan
KPN en haar aandeelhouders. In 2012 is de heer Haank bij elke vergadering van de
Raad van Commissarissen aanwezig geweest (aanwezigheidspercentage 100%).

De heer Haank vervult verschillende commissariaten en adviserende functies, waaronder die van lid van de raad van commissarissen van Nuon Energy N.V. en MSD		
Netherlands B.V. en de raad van toezicht van de omroepvereniging TROS. Voor zijn
benoeming bij Springer was de heer Haank CEO van Elsevier Science en lid van de
raad van bestuur van Reed Elsevier PLC.

Dhr C. J. García Moreno Elizondo
Geboortejaar:
Huidige functie:		
Nationaliteit:		
KPN-aandelen:		
Commissariaten en
andere posities:		
		
		
		
		
		

1957
CFO van AMX
Mexicaanse
geen
De heer García Moreno Elizondo bekleedt verschillende commissariaten en adviserende
functies, waaronder die bij Banco Inbursa en Nacional Financiera. Voordat de heer
García Moreno Elizondo in dienst trad van AMX bekleedde hij onder meer de functies
van directeur-generaal van publiek krediet bij het Mexicaanse Ministerie van Financiën
en van uitvoerend bestuurder en lid van het bestuur van Swiss Bank Corporation
Warburg.

Reden voor nominatie:		
		
		
		
		

De heer García Moreno Elizondo is aangewezen door AMX op grond van het bepaalde
in de samenwerkingsovereenkomst die AMX en KPN op 20 februari 2013 zijn aangegaan. Zijn inbreng bestaat uit uitgebreide kennis ten aanzien van internationale
ondernemingen en financiële markten, waarbij hij put uit zijn expertise als CFO van
één van de grote globale spelers op het gebied van de telecommunicatie.

Dhr O. von Hauske
Geboortejaar:		
Huidige functie:		
Nationaliteit:		
KPN-aandelen:		
Commissariaten en
andere posities:		
		
		
		
		

1957
COO en bestuurslid van AMX
Mexicaanse
geen
De heer Von Hauske bekleedt verschillende commissariaten en adviserende functies,
zo is hij onder meer lid van de raad van commissarissen van Telekom Austria, lid van
de raden van bestuur van Telmex, NET Servicios, Embratel Participações, Telmex Brasil,
Telmex Argentina, Telmex Colombia, Telmex Perú, Telmex Ecuador, Telmex USA en
Hildebrando Software.

Reden voor nominatie:		
		
		
		
		

De heer Von Hauske is aangewezen door AMX op grond van het bepaalde in de
samenwerkingsovereenkomst die AMX en KPN op 20 februari 2013 zijn aangegaan.
Hij zal aanzienlijke waarde toevoegen aan de Raad van Commissarissen, waarbij hij
voortbouwt op een levenslange loopbaan op senior operationele en strategische
functies binnen de telecomsector.
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Dhr J.F.E. Farwerck
Agendapunt
16: aanvullende
informatie betreffende
Mr J.F.E.
dhr
J.F.E.Farwerck
Farwerck:
Geboortejaar:
Huidige functie:
Nationaliteit:
KPN-aandelen:
Vorige functie:

Opleiding:
Andere functies:

1965
Managing Director KPN Nederland
Nederlandse
9.065
De heer Farwerck trad in 1994 in dienst bij KPN (PTT Telecom) als juridisch adviseur.
Daarvoor heeft hij gewerkt bij Heineken Brouwerijen Amsterdam. Sinds 1994
bekleedde hij verscheidene functies binnen het senior management van een aantal
Nederlandse bedrijfsonderdelen van KPN. Met ingang van 15 februari 2012 is de heer
Farwerck benoemd tot Managing Director van KPN Nederland en werd hem de
verantwoordelijkheid gegeven voor alle Nederlandse activiteiten van KPN.
Studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam
Lid VNO-NCW, bestuurslid ICT Office en bestuurslid iBasis (KPN groepvennootschap)
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