Uitnodiging voor het bijwonen van de
Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders 2020

Koninklijke KPN N.V. ("KPN") nodigt haar Aandeelhouders uit voor de Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders (‘BAVA’), te houden op donderdag 10 september 2020 op het
hoofdkantoor van KPN, Wilhelminakade 123, 3072 AP Rotterdam. De toegangsregistratie vangt
aan om 10 uur en de vergadering begint om 11 uur.
Met het oog op de COVID-19 uitbraak, roept KPN haar aandeelhouders op de vergadering niet in
persoon bij te wonen, maar gebruik te maken van de alternatieve mogelijkheden die KPN biedt
om op afstand deel te nemen aan de vergadering, waaronder de webcast, het stemmen via
volmacht en het stellen van vragen voorafgaand aan de vergadering. Op de website van KPN
vindt u een uitzetting van de beschikbare alternatieve mogelijkheden, ir.kpn.com.
Agenda
1.
Opening en mededelingen
2.
Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een lid van de Raad
van Commissarissen van KPN
3.
Voorstel tot benoeming van de heer Alejandro Douglass Plater tot lid van de Raad van
Commissarissen van KPN (ter besluitvorming).
4.
Rondvraag en sluiting
Vergaderstukken
De agenda met toelichting (inclusief de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW ten aanzien
van de voorgedragen kandidaat voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen) en het
standpunt van de Centrale Ondernemingsraad, zodra beschikbaar, inzake de voordracht voor de
Raad van Commissarissen, zijn kosteloos verkrijgbaar via ir.kpn.com, of telefonisch via ABN AMRO
Bank N.V. ("ABN AMRO") op (020) 344 2000 of per email: ava@nl.abnamro.com. De documenten
liggen tevens ter inzage op het hoofdkantoor van KPN, Wilhelminakade 123, 3072 AP Rotterdam.
Registratiedatum
Voor deze vergadering gelden als vergadergerechtigden de houders van gewone aandelen die
per 13 augustus 2020, bij sluiting van de effectenhandel aan Euronext Amsterdam (de
"Registratiedatum") die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een van de
navolgende (deel)registers:
• Voor houders van girale aandelen: de administraties van de banken en effectenmakelaars
die worden aangemerkt als intermediairs krachtens de Wet giraal effectenverkeer;
• Voor houders van registeraandelen: het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

Aanmelding
Aandeelhouders zijn gerechtigd om te stemmen op de aandelen die zij houden bij sluiting van de
beurs op de Registratiedatum mits zij zich tijdig voor de vergadering hebben aangemeld.
Het is mogelijk om een stemvolmacht af te geven zoals hieronder aangegeven.
Een houder van girale aandelen die de vergadering in persoon wenst bij te wonen dient zich
vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk donderdag 3 september 2020, 17:30 uur aan te melden bij
ABN AMRO (via www.abnamro.com/evoting).
Aan ABN AMRO dient een bevestiging te worden overgelegd van de intermediair, in wier
administratie de houder voor de girale aandelen staat geregistreerd, dat de betreffende aandelen
op de Registratiedatum op zijn/haar naam geregistreerd stonden. Bovendien worden
intermediairs verzocht om bij deze bevestiging de volledige adresgegevens van de betreffende
houder te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het
aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Het door ABN AMRO te verstrekken
registratiebewijs geldt als toegangsbewijs voor aandeelhouders die de vergadering in persoon
bijwonen.
Een houder van registeraandelen die de vergadering wenst bij te wonen, dient zich uiterlijk op
donderdag 3 september 2020, 17:30 uur aan te melden op de wijze als vermeld in de
oproepingsbrief.
Een houder van American Depository Receipts ("ADRs") die in Nederland de vergadering wenst
bij te wonen, dient uiterlijk op donderdag 27 augustus 2020, 13:00 (US EST), contact op te nemen
met American Stock Transfer & Trust Company, LLC, telefoonnummer (+1) 866-706-0509 of via
e-mail op db@astfinancial.com/adrproxy@db.com.
Stemvolmachten
Onverminderd de hiervoor beschreven aanmeldingsverplichting, kunnen de vergaderrechten
worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt
van formulieren die kosteloos kunnen worden verkregen, zoals hierboven bij ‘Vergaderstukken’
aangegeven. De schriftelijke volmacht moet uiterlijk op donderdag 3 september 2020 om 17:30
uur door de Raad van Bestuur zijn ontvangen. Een kopie van de volmacht dient bij
toegangsregistratie te worden getoond.
Aandeelhouders die hun stemrecht via een elektronische volmacht wensen uit te oefenen,
hetgeen een steminstructie inhoudt aan een notaris van Allen & Overy LLP (of zijn waarnemer),
dienen dit uiterlijk op donderdag 3 september 2020, 17:30 uur door te geven via
www.abnamro.com/evoting. De intermediair dient aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken
met vermelding van het aantal aandelen dat de intermediair per de Registratiedatum heeft
geregistreerd ten name van de uiteindelijke aandeelhouder.

Mocht u van plan zijn om uw bank/effectenmakelaar instructies te geven voor bovenstaande,
houdt u er dan alstublieft rekening mee dat hun deadlines enige dagen eerder kunnen liggen dan
bovengenoemde. Informeer alstublieft bij de desbetreffende instelling naar de door hen
gehanteerde uiterste datum. Daarnaast dient u rekening te houden met het feit dat sommige
intermediairs het afgeven van elektronische stemvolmachten niet faciliteren.
Toegangsregistratie en legitimatie
De toegangsregistratie voor hen die in persoon de vergadering willen bijwonen vindt plaats vanaf
10 uur tot de aanvang van de vergadering om 11 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer
mogelijk. Alvorens te worden toegelaten tot de vergadering kunnen vergadergerechtigden die
zich bij de registratiebalie melden worden verzocht om zich te legitimeren met een geldig
legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs).
Webcast
De vergadering zal live en integraal worden uitgezonden via internet: ir.kpn.com.
Voor overige inlichtingen kunt u kijken op internet: ir.kpn.com of telefonisch contact opnemen
met KPN Investor Relations op telefoonnummer (070) 446 0986.
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