
 

BESLUITENLIJST 
 

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 
VAN KONINKLIJKE KPN N.V.  

GEHOUDEN OP 12 APRIL 2017 TE DEN HAAG 
 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 12 april 2017 te 
Den Haag, heeft besloten: 
 
1. De jaarrekening over het boekjaar 2016 vast te stellen (agendapunt 4). 
 
2. Een totaaldividend over het boekjaar 2016 vast te stellen van 12,5 eurocent per aandeel, waardoor 

een slotdividend van 6,7 eurocent per aandeel zal worden uitgekeerd (agendapunt 6). 
 

3. Decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak 
gedurende het boekjaar 2016 (agendapunt 7). 

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

taak gedurende het boekjaar 2016 (agendapunt 8). 
 
5. Ernst & Young Accountants LLP te benoemen als de externe accountant voor het boekjaar 2018 

(agendapunt 9). 
 
6. De heer D.J. Haank te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 12). 
 
7. De heer C.J. García Moreno Elizondo te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen 

(agendapunt 13). 
 

8. 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 12 oktober 
2018. Het maximum aantal te verkrijgen aandelen is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal 
per 12 april 2017 (agendapunt 15). 

 
9. 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 12 april 2017 (agendapunt 16). 

 
10. 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 12 
april 2017 tot en met 12 oktober 2018. Het maximum aantal uit te geven gewone aandelen is 
beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 12 april 2017 (agendapunt 17). 

 
11. 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 12 april 2017 tot en 
met 12 oktober 2018. Deze bevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 12 april 
2017 (agendapunt 18). 

  



 

 
STEMUITSLAG PER AGENDAPUNT 

 
Ter vergadering waren 70 stemgerechtigde aandeelhouders geregistreerd. die tezamen bevoegd 
waren tot het uitbrengen van in totaal 3.029.027.901 stemmen, zijnde 71,10% van het geplaatste 
kapitaal. 
 
De Algemene vergadering van de Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V. (de “Vennootschap”) 
gehouden op woensdag 12 april 2017 te Den Haag, heeft per agenda punt als volgt besloten: 
 
Agendapunt 4. Het voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2016 is 
aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 3.028.821.238 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,10% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.028.821.238 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.028.810.486 
Percentage stemmen “voor” 100,00% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 4.004 
Percentage stemmen “tegen” 0,00% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 6.748 
 
Agendapunt 6. Het voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2016 is 
aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 3.028.821.850 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,10% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.028.821.850 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.992.484.710 
Percentage stemmen “voor” 98,80% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 36.333.139 
Percentage stemmen “tegen” 1,20% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 4.001 
 
  



 

Agendapunt 7. Het voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van 
Bestuur is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 3.028.817.851 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,10% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.028.817.851 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.954.198.052 
Percentage stemmen “voor” 97,71% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 69.230.608 
Percentage stemmen “tegen” 2,29% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 5.389.191 
 
Agendapunt 8. Het voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van 
Commissarissen is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 3.028.817.865 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,10% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.028.817.865 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.954.194.156 
Percentage stemmen “voor” 97,71% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 69.230.618 
Percentage stemmen “tegen” 2,29% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 5.393.091 
 
Agendapunt 9. Het voorstel tot benoeming van de externe accountant over het boekjaar 2018 
is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 3.028.808.738 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,10% 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 3.028.808.738 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.027.085.630 
Percentage stemmen “voor” 99,94% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 1.722.963 
Percentage stemmen “tegen” 0,06% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 145 
 
  



 

Agendapunt 12. Het voorstel tot herbenoeming van de heer D.J. Haank tot lid van de Raad van 
Commissarissen is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 3.028.807.501 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,10% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.028.807.501 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.006.292.549 
Percentage stemmen “voor” 99,43% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 17.083.837 
Percentage stemmen “tegen” 0,57% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 5.431.115 
 
Agendapunt 13. Het voorstel tot herbenoeming van de heer C.J. García Moreno Elizondo tot lid 
van de Raad van Commissarissen is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 3.028.807.980 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,10% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.028.807.980 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.561.807.476 
Percentage stemmen “voor” 85,32% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 440.725.995 
Percentage stemmen “tegen” 14,68% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 26.274.509 
 
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 waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 3.028.808.597 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,10% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.028.808.597 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.993.962.562 
Percentage stemmen “voor” 98,89% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 33.678.088 
Percentage stemmen “tegen” 1,11% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 1.167.947 
 
  



 

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

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 3.028.808.601 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,10% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.028.808.601 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.028.800.943 
Percentage stemmen “voor” 100,00% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 1.248 
Percentage stemmen “tegen” 0,00% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 6.410 
 
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 waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 3.028.806.375 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,10% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.028.806.375 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  3.001.656.460 
Percentage stemmen “voor” 99,10% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 27.148.255 
Percentage stemmen “tegen” 0,90% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 1.660 
 
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 waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 3.028.808.296 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 71,10% 
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3.028.808.296 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.060.470.795 
Percentage stemmen “voor” 68,03% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 968.334.650 
Percentage stemmen “tegen” 31,97% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 2.851 
 


