TOELICHTING BIJ HET
VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING
KONINKLIJKE KPN N.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage.

behorend bij het voorstel d.d. 2 maart 2016,
zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 13 april 2016 te houden
algemene vergadering van aandeelhouders van KPN.
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TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN KONINKLIJKE
KPN N.V. (KPN), zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 13 april 2016 te
houden algemene vergadering van aandeelhouders

1.

Algemeen

Dit voorstel tot statutenwijziging omvat twee afzonderlijke statutenwijzigingen, welke in één
agendapunt ter stemming zullen worden voorgelegd aan de algemene vergadering van KPN. De
voorgestelde statutenwijzigingen worden gedaan om een deel van de opbrengst van de verkoop van
BASE Company en de in november 2015 verkochte aandelen Telefónica Deutschland Holding AG uit te
keren aan de aandeelhouders van KPN. Na een zorgvuldige afweging heeft de Raad van Bestuur en de
Raad van Commissarissen geconcludeerd dat een uitkering in de vorm van een terugbetaling van
kapitaal aan de aandeelhouders van gewone aandelen de gunstigste manier is om de opbrengst aan de
aandeelhouders uit te keren. Dit houdt in dat eerst de nominale waarde van de gewone aandelen wordt
verhoogd, waarbij het bedrag van de verhoging ten laste van de agioreserve wordt gebracht
(Statutenwijziging I). Vervolgens zal de nominale waarde van de gewone aandelen weer worden
verlaagd naar EUR 0,04 waarbij de kapitaalvermindering geschiedt met terugbetaling aan de
aandeelhouders van KPN (Statutenwijziging II).
Daarnaast zullen de statuten van KPN tevens worden aangepast in het kader van de per 1 november
2015 gewijzigde wettelijke bepalingen inzake het jaarrekeningrecht.
2.

Maatschappelijk kapitaal. Kapitaalvermindering

Statutenwijziging I
Voorgesteld wordt om het geplaatste kapitaal van KPN met een bedrag van ongeveer EUR 1,2 miljard te
verhogen, welk bedrag ten laste van de agioreserves van KPN wordt gebracht. In verband met de
verhoging van het geplaatste kapitaal, wordt de nominale waarde van de gewone aandelen eveneens
verhoogd naar EUR 0,32.
Statutenwijziging II
Nadat de nominale waarde van de gewone aandelen is verhoogd, wordt voorgesteld de nominale waarde
van de gewone aandelen te verlagen naar EUR 0,04. In verband hiermee zal per geplaatst gewoon
aandeel een terugbetaling plaatsvinden van EUR 0,28 aan de aandeelhouders van KPN op de wijze als
omschreven in de toelichting bij de agenda voor de algemene vergadering.
De vermindering van het geplaatste kapitaal door verlaging van de nominale waarde van de gewone
aandelen vindt plaats met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake kapitaalvermindering
zoals opgenomen in artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijke Wetboek.
Aangezien de bovengenoemde wijzigingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, worden deze
wijzigingen in één voorstel tot statutenwijziging gepresenteerd waarover één keer wordt gestemd.
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3.

Overige voorgestelde wijzigingen. Bestuursverslag

Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden waarbij de
Europese richtlijn jaarrekening (2013/34/EU) geïmplementeerd is in de Nederlandse wetgeving. Als
gevolg van deze wet is, onder andere, de term ‘jaarverslag’ vervangen door de term ‘bestuursverslag’.
Dit sluit aan op de praktijk waarin het begrip jaarverslag (of: annual report) veelal wordt gebruikt voor
het geheel aan stukken (jaarrekening en bestuursverslag).
In dit verband wordt voorgesteld om artikel 1 onder f, de titel van hoofdstuk X, de titel van artikel 30,
leden 2, 5 en 8 van artikel 30, alsmede artikel 34 lid 2 onder a te wijzigen, zodanig dat het begrip
jaarverslag wordt vervangen door het nieuw gehanteerde begrip bestuursverslag, welke wijzigingen
zullen worden gemaakt in de Statutenwijziging II.
4.

Machtiging

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 tot Statutenwijziging I en akte tot Statutenwijziging II te doen passeren.
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