
 

BESLUITENLIJST 
 

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 
VAN KONINKLIJKE KPN N.V.  

GEHOUDEN OP 14 APRIL 2021 TE ROTTERDAM 
 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 14 april 2021 te 
Rotterdam, heeft besloten: 
 
1. De jaarrekening over het boekjaar 2020 vast te stellen (agendapunt 3). 
 
2. In te stemmen met het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2020 (agendapunt 4). 

 
3. Een totaaldividend over het boekjaar 2020 vast te stellen van 13,0 eurocent per aandeel, waardoor een 

slotdividend van 8,7 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 2020 (agendapunt 7). 

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

gedurende het boekjaar 2020 (agendapunt 8). 
 
6. Ernst & Young Accountants LLP te benoemen als de externe accountant voor het boekjaar 2022 

(agendapunt 9). 
 
7. De heer E.J.C. Overbeek te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 11). 

 
8. De heer G.J.A. van de Aast te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 12). 

 
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 14 oktober 2022. 
Het maximum aantal te verkrijgen aandelen is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 14 april 
2021 (agendapunt 14). 

 
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 
14 april 2021 (agendapunt 15). 

 

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 14 april 2021 tot en met 
14 oktober 2022. Het maximum aantal uit te geven gewone aandelen is beperkt tot 10% van het 
geplaatste kapitaal per 14 april 2021 (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 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 14 april 2021 tot en met 
14 oktober 2022. Deze bevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 14 april 2021 
(agendapunt 17). 

 
 
  



 

STEMUITSLAG PER AGENDAPUNT 
 

Ter vergadering waren 8 stemgerechtigde aandeelhouders geregistreerd, die tezamen bevoegd waren tot 
het uitbrengen van in totaal 2.943.733.351 stemmen, zijnde 70,14% van het geplaatste kapitaal. 
 
De Algemene vergadering van de Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V. (de “Vennootschap”) gehouden 
op woensdag 14 april 2021 te Rotterdam, heeft per agenda punt als volgt besloten: 
 
Agendapunt 3. Het voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2020 is 
aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 2.943.733.351 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

70,14% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.943.733.345 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.941.088.844 
Percentage stemmen “voor” 99,96% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 1.087.137 
Percentage stemmen “tegen” 0,04% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 1.557.364 

 
 
Agendapunt 4. Over het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2020 wordt positief geadviseerd 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 2.943.733.351 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

70,14% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.943.733.345 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.836.616.824 
Percentage stemmen “voor” 97,39% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 75.875.832 
Percentage stemmen “tegen” 2,61% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 31.240.689 

 
  



 

Agendapunt 6. Het voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2020 is 
aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 2.943.733.351 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

70,14% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.943.733.345 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.925.566.958 
Percentage stemmen “voor” 99,38% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 18.155.960 
Percentage stemmen “tegen” 0,62% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 10.427 

 
 
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 2.943.733.351 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

70,14% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.943.733.345 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.894.513.577 
Percentage stemmen “voor” 98,44% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 45.990.016 
Percentage stemmen “tegen” 1,56% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 3.229.752 

 
 
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 2.943.733.351 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

70,14% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.943.733.345 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.895.932.154 
Percentage stemmen “voor” 98,48% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 44.567.639 
Percentage stemmen “tegen” 1,52% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 3.233.552 

 
  



 

Agendapunt 9. Het voorstel tot benoeming van de externe accountant over het boekjaar 2022 is 
aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 2.943.733.351 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

70,14% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 2.943.733.345 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.932.692.201 
Percentage stemmen “voor” 99,80% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 5.833.058 
Percentage stemmen “tegen” 0,20% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 5.208.086 

 
 
Agendapunt 11. Het voorstel tot benoeming van de heer E.J.C. Overbeek tot lid van de Raad van 
Commissarissen is aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 2.943.733.351 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

70,14% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.943.733.345 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.912.590.260 
Percentage stemmen “voor” 99,09% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 26.890.920 
Percentage stemmen “tegen” 0,91% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 4.252.165 

 
 
Agendapunt 12. Het voorstel tot benoeming van de heer G.J.A. van de Aast tot lid van de Raad van 
Commissarissen is aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 2.943.733.351 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

70,14% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.943.733.345 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.911.282.908 
Percentage stemmen “voor” 99,04% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 28.211.418 
Percentage stemmen “tegen” 0,96% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 4.239.019 

 
  



 

 
Agendapunt 14. 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 2.943.733.351 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

70,14% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.943.733.345 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.912.282.065 
Percentage stemmen “voor” 98,95% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 30.834.967 
Percentage stemmen “tegen” 1,05% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 616.313 

 
 
Agendapunt 15. Het voorstel tot kapitaalvermindering door intrekking van eigen aandelen is 
aangenomen. 
 

OVERZICHT STEMMEN  

Aantal aandelen waarop ter vergadering wordt gestemd 2.943.733.351 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

70,14% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.943.733.345 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.922.797.931 
Percentage stemmen “voor” 99,29% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 20.909.500 
Percentage stemmen “tegen” 0,71% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 25.914 

 
 
Agendapunt 16. 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 2.943.733.351 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

70,14% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.943.733.345 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.912.852.904 
Percentage stemmen “voor” 98,95% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 30.855.297 
Percentage stemmen “tegen” 1,05% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 25.144 

 
 



 

Agendapunt 17. 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 2.943.733.351 
Percentage van het geplaatste kapitaal dat het aantal 
aandelen, waarop ter vergadering wordt gestemd, 
vertegenwoordigt 

70,14% 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2.943.733.345 
Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.373.590.406 
Percentage stemmen “voor” 80,63% 
Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 570.116.795 
Percentage stemmen “tegen” 19,37% 
Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 26.144 

 


