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VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 

Koninklijke KPN N.V., 

gevestigd te 's-Gravenhage. 

 

 

27 februari 2013 

 

zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd  

aan de op 10 april 2013 te houden algemene vergadering 

van aandeelhouders van de vennootschap. 
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In de linkerkolom is de tekst van het te wijzigen artikel uit de nu geldende statuten opgenomen. In de 

rechterkolom zijn uitsluitend de voorgestelde wijzigingen opgenomen. Daarnaast is afzonderlijk een 

algemene toelichting beschikbaar. 

 

Bestaande tekst: Voorgestelde tekst: 

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal. Soorten 

aandelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één  

miljard vierhonderd veertig miljoen euro 

(EUR 1.440.000.000,--). 

2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in: 

a. drie miljard (3.000.000.000) gewone 

aandelen van vierentwintig eurocent 

(EUR 0,24); 

 b. drie miljard (3.000.000.000) preferente 

 aandelen B van vierentwintig eurocent 

 (EUR 0,24). 

(…) 

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal. Soorten 

aandelen. 

Mochten meerdere alternatieven van toepassing 

kunnen zijn dan besluit de raad van bestuur 

welk alternatief in de statuten zal worden 

opgenomen. 

 

Alternatief A, van toepassing in geval na uitgifte 

in totaal ten minste 2.000.000.000 gewone 

aandelen zullen zijn geplaatst. 

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee  

miljard vierhonderd miljoen euro (EUR 

2.400.000.000,--). 

2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in: 

a. vijf miljard (5.000.000.000) gewone 

aandelen van vierentwintig eurocent 

(EUR 0,24); 

b. vijf miljard (5.000.000.000) preferente 

aandelen B van vierentwintig eurocent 

(EUR 0,24). 

(…) 

 

Alternatief B, van toepassing in geval na uitgifte 

in totaal ten minste 3.500.000.000 gewone 

aandelen zullen zijn geplaatst. 

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier 

miljard tweehonderd miljoen euro 

(EUR 4.200.000.000,--). 

2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in: 

a. acht miljard zevenhonderdvijftig 

miljoen (8.750.000.000) gewone 

aandelen van vierentwintig eurocent 

(EUR 0,24); 

b. acht miljard zevenhonderdvijftig 

miljoen (8.750.000.000) preferente 

aandelen B van vierentwintig eurocent 

(EUR 0,24). 

(…) 

 

Alternatief C, van toepassing in geval na uitgifte 

in totaal ten minste 6.000.000.000 gewone 
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aandelen zullen zijn geplaatst. 

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven 

miljard tweehonderd miljoen euro 

(EUR 7.200.000.000,--). 

2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in: 

a. vijftien miljard (15.000.000.000) 

gewone aandelen van vierentwintig 

eurocent (EUR 0,24); 

b. vijftien miljard (15.000.000.000) 

preferente aandelen B van 

vierentwintig eurocent (EUR 0,24). 

(…) 

 

Artikel 20. Vertegenwoordiging. 

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de 

vennootschap. De bevoegdheid tot 

vertegenwoordiging komt mede toe aan: 

a. de voorzitter van de raad van bestuur, 

of 

b. twee andere leden van de raad van 

bestuur, gezamenlijk handelend. 

2. De raad van bestuur kan besluiten 

functionarissen met algemene of beperkte 

vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te 

stellen. Elke aanstelling kan te allen tijde 

worden ingetrokken. Elk dezer 

functionarissen vertegenwoordigt de 

vennootschap met inachtneming van de 

begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. 

Hun titulatuur wordt door de raad van 

bestuur bepaald. 

3. Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen 

de vennootschap en een lid van de raad van 

bestuur wordt de vennootschap 

vertegenwoordigd door het lid van de raad 

van bestuur of het lid van de raad van 

commissarissen dat de raad van 

commissarissen daartoe aanwijst. 

 

Artikel 20. Vertegenwoordiging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalt. 

 

 Artikel 45. Overgangsbepaling. 

1. Het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 2 wordt 

eerst van kracht op het moment dat 

ingevolge een daartoe strekkend besluit van 

de raad van het bestuur, enkel afhankelijk  

van de vervulling van de opschortende 

voorwaarde bestaande uit het verlijden 
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van een notariële akte door een notaris 

(van Allen & Overy LLP) waarbij wordt 

geconstateerd hoeveel gewone aandelen 

worden uitgegeven en, voor zover van 

toepassing, voor welk van de drie 

alternatieven is gekozen door de raad van 

bestuur, een zodanig aantal gewone 

aandelen is uitgegeven dat het geplaatste 

kapitaal ten minste  euro (EUR ) (bedrag 

afhankelijk van alternatief dat van 

toepassing is; in te vullen door de notaris) 

zal bedragen.  

 Tot het moment van het verlijden van 

voornoemde akte van constatering luiden 

artikel 5 leden 1 en 2 als volgt: 

"1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 

één miljard zeshonderd tachtig miljoen 

euro (EUR 1.680.000.000,--). 

2. Het maatschappelijk kapitaal is 

verdeeld in: 

a. drie miljard vijfhonderd miljoen 

(3.500.000.000) gewone 

aandelen van vierentwintig 

eurocent (EUR 0,24); 

b. drie miljard vijfhonderd miljoen 

(3.500.000.000) preferente 

aandelen B van vierentwintig 

eurocent (EUR 0,24)." 

2. Dit artikel 45 vervalt zodra de in lid 1 

bedoelde akte van constatering is verleden. 

 

 


