Koninklijke KPN N.V.
Agenda
Koninklijke KPN N.V. (“KPN”) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op vrijdag 26 september 2014 op
het KPN hoofdkantoor, Maanplein 55 te Den Haag. De toegangsregistratie vangt aan om
10:00 uur en de vergadering begint om 11:00 uur.
AGENDA
1.
Opening en mededelingen.
2.
Kennisgeving inzake de voorgenomen benoeming van de heer Jan Kees de Jager tot
lid van de Raad van Bestuur van KPN.
3.
Rondvraag en sluiting.
Toelichting op de agenda
Agendapunt 2
De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de heer Jan Kees de Jager te
benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer. Tijdens deze
vergadering wordt kennisgegeven van de voorgenomen benoeming, zulks in
overeenstemming met artikel 17 van de statuten van KPN. De Raad van Commissarissen
zal na deze aandeelhoudersvergadering een besluit nemen over de benoeming van de
heer Jan Kees de Jager.
Profiel van de heer Jan Kees de Jager
In de periode 2007-2012 was de heer De Jager lid van het Kabinet, eerst als
Staatssecretaris (2007-2010) en vervolgens als Minister van Financiën (2010-2012). In de
periode 1992-2007, was de heer De Jager oprichter en Managing Partner van ISM
eCompany, een bedrijf dat zich bezig houdt met eBusiness oplossingen. Sinds zijn
aftreden als lid van het Kabinet, is hij speciaal adviseur van dit bedrijf. Zie ook onder
‘Aanvullende Informatie’.
Remuneratie
Het beloningspakket van de heer De Jager valt binnen het bestaande bezoldigingsbeleid
van KPN, dat eerder door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is goedgekeurd.
In de overeenkomst met de heer De Jager zal worden vastgelegd dat het basissalaris EUR
625.000 per jaar bedraagt. Daarnaast komt de heer De Jager in aanmerking voor een
variabele korte-termijn beloning in cash en een variabele lange-termijn beloning
(gebaseerd op voorwaardelijke aandelen), afhankelijk van de realisatie van financiële
en/of niet-financiële doelstellingen van het concern. Voor een volledig overzicht van het
bezoldigingsbeleid van KPN wordt verwezen naar het remuneratierapport uit het
Geïntegreerd Jaarverslag over 2013 (pagina 88 en volgende) en de gerelateerde LTI
wijzigingen (zoals goedgekeurd tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 9
april 2014). De contractuele beëindigingsvergoeding is in lijn met de Nederlandse
Corporate Governance Code en bedraagt één jaar basissalaris. Een pensioenregeling op
basis van een beschikbare premieregeling is onderdeel van de overige (secundaire)
arbeidsvoorwaarden.

Aanvullende Informatie
De heer J.C. de Jager
Geboortejaar:
Huidige functie:
Nationaliteit:
KPN aandelen:

1969
ISM eCompany, oprichter en aandeelhouder
Nederlandse
32.000

Opleiding:
De heer De Jager studeerde Rechten, Bedrijfseconomie en Sociologische Economie aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam en Bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit
in Breukelen.
Vorige posities:
In de periode 2007-2012 was de heer De Jager lid van het Kabinet, eerst als
Staatssecretaris (2007-2010) en vervolgens als Minister van Financiën (2010-2012). Als
Minister van Financiën is de heer De Jager verantwoordelijk geweest voor, onder andere,
de begroting, het algemeen financieel-economisch beleid, toezicht op de financiële
markten en samenwerking met internationale financiële instellingen, en als
Staatssecretaris ook voor een groot aantal veranderingsprocessen, onder andere binnen
de Belastingdienst. In deze functies heeft de heer De Jager veel ervaring met financiële
markten en financieel management van een grote organisatie opgebouwd.
In de periode 1992-2007 en na zijn aftreden als lid van het Kabinet was de heer De Jager
oprichter van - en nam hij leidende posities in bij - ISM eCompany. ISM eCompany houdt
zich bezig met eBusiness oplossingen en is actief op het gebied van Web solutions,
eCommerce applicaties, eLearning middelen, financiële/logistieke oplossingen en
creatieve concepten. Als Managing Partner was de heer De Jager verantwoordelijk voor
het algemeen management, innovatie, ontwikkeling van nieuwe internet technologieën,
commerciële- en financiële aspecten van de bedrijfsvoering, advisering aan grote klanten,
ontwikkeling van nieuwe producten en markten, ontwikkeling van strategie op het
gebied van innovatie van producten en algemene strategie van het bedrijf.
Naast deze posities was de heer De Jager lid van de Raad van Commissarissen van
Hogeschool Zeeland in Vlissingen (januari 2006 – februari 2007), lid van de Raad van
Advies van het Centrum voor Werk en Inkomen (september 2004 – februari 2007), lid van
het Innovatie Platform (september 2003 – november 2006) en lid van het bestuur en
penningmeester van CDA (juni 2000 – februari 2007).
De Raad van Commissarissen is ervan overtuigd dat de ervaringen die de heer De Jager in
zijn loopbaan heeft opgedaan zowel in de private als de publieke sector, zijn
operationele leiderschap in de technologie sector, zijn financiële expertise en zijn
ervaring op het gebied van ondernemen van grote toegevoegde waarde voor KPN zullen
zijn. De benoeming van de heer De Jager tot CFO zal de Raad van Bestuur van KPN
versterken.

