
 

BESLUITENLIJST 
 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 
VAN KONINKLIJKE KPN N.V.  

GEHOUDEN OP 2 OKTOBER 2013 TE DEN HAAG 
 

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 2 
oktober 2013 te Den Haag, heeft besloten: 
 
1. De voorgestelde verkoop van E-Plus aan Telefónica Deutschland goed te keuren (agendapunt 2). 
 
2. De voorgestelde correctiefactor die van toepassing is op het LTI plan goed te keuren (agendapunt 

3a). 
 

3. De voorgestelde retentiebonus voor Thorsten Dirks goed te keuren (agendapunt 3b). 
 

STEMUITSLAG PER AGENDAPUNT 
 

Ter vergadering waren 896 stemgerechtigde aandeelhouders geregistreerd, die tezamen bevoegd 
waren tot het uitbrengen van 7.158.082.910 stemmen, zijnde 84,05% van het totaal geplaatste 
kapitaal (exclusief gewone aandelen gehouden door Koninklijke KPN N.V. in haar eigen kapitaal).  
 
Van de stemmen op de gewone geplaatste aandelen (zijnde niet-preferente aandelen, exclusief 
gewone aandelen gehouden door Koninklijke KPN N.V. in haar eigen kapitaal) was 68,11% 
vertegenwoordigd. 
 
De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden 
op woensdag 2 oktober 2013 te Den Haag, heeft per agenda punt als volgt besloten:   
 
Agendapunt 2: Het voorstel tot goedkeuring (in de zin van artikel 2:107a van het Burgerlijk 
Wetboek) van de verkoop van de E-Plus groep aan Telefónica Deutschland is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  
 

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

7.157.988.953 

Percentage van het geplaatste kapitaal* dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

84,05% 

Percentage van het gewone geplaatste kapitaal* 
(niet-preferente aandelen) dat het aantal 
aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

68,10% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 7.157.988.953 

Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.898.062.393 

Percentage stemmen “voor” 100,00% 

Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 89.263 

Percentage stemmen “tegen” 0,00% 

Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 4.259.837.297 

 
 
  



 

Agendapunt 3a: Het voorstel tot goedkeuring van de correctiefactor die van toepassing is op 
het LTI plan is aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  
 

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

7.157.939.700 

Percentage van het geplaatste kapitaal* dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

84,05% 

Percentage van het gewone geplaatste kapitaal* 
(niet-preferente aandelen) dat het aantal 
aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

68,10% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 7.157.939.700 

Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.878.914.788 

Percentage stemmen “voor” 99,94% 

Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 1.851.569 

Percentage stemmen “tegen” 0,06% 

Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 4.277.173.343 

 
Agendapunt 3b: Het voorstel tot goedkeuring van de retentiebonus voor Thorsten Dirks is 
aangenomen 
 

OVERZICHT STEMMEN  
 

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht 

7.157.895.498 

Percentage van het geplaatste kapitaal* dat het 
aantal aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

84,05% 

Percentage van het gewone geplaatste kapitaal* 
(niet-preferente aandelen) dat het aantal 
aandelen, waarvoor geldige stemmen is 
uitgebracht, vertegenwoordigt 

68,10% 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen 7.157.895.498 

Aantal uitgebrachte stemmen “voor”  2.153.247.591  

Percentage stemmen “voor” 74,63% 

Aantal uitgebrachte stemmen “tegen” 732.047.340 

Percentage stemmen “tegen” 25,37% 

Aantal uitgebrachte stemmen “onthouding” 4.272.600.567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Geplaatste kapitaal minus gewone aandelen gehouden door Koninklijke KPN N.V. in haar eigen 
kapitaal. 


