TOELICHTING BIJ HET
VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING
KONINKLIJKE KPN N.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage.
(KPN)
behorend bij het voorstel d.d. 7 maart 2018,
zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 18 april 2018 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 18 april 2018 te
houden algemene vergadering van aandeelhouders

1.

Algemeen

De onderhavige statutenwijziging beoogt de statutaire zetel van KPN te wijzigen van ‘s-Gravenhage
naar Rotterdam. Daarnaast worden een aantal aanpassingen in de statuten van KPN doorgevoerd die zijn
ingegeven door de volgende wijzigingen in wetgeving:
•
•

de op 3 januari 2018 in werking getreden Wet implementatie richtlijn markten voor financiële
instrumenten 2014; en
de op 29 januari 2016 in werking getreden Implementatiewet wijziging richtlijn Transparantie.

Tevens wordt artikel 18 lid 1 van de statuten in lijn gebracht met het bepaalde in artikel 2:135 lid 2 van
het Burgerlijk Wetboek en wordt het bepaalde in artikel 28 lid 7 van de statuten in lijn gebracht met het
bepaalde in het reglement van de raad van commissarissen van KPN.
2.

Wijziging statutaire zetel

In artikel 2 lid 3 wordt de statutaire zetel van KPN gewijzigd naar Rotterdam. Deze wijziging houdt
verband met de verplaatsing van het hoofdkantoor van KPN naar Rotterdam.
3.

Bezoldigingsbeleid

Op grond van artikel 2:135 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt, indien de vennootschap krachtens
wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, het voorstel tot vaststelling van het
bezoldigingsbeleid niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig
voor de datum van oproeping van de algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een
standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het voorstel tot
vaststelling van het bezoldigingsbeleid, aan de algemene vergadering aangeboden.
Artikel 18 lid 1 wordt in overeenstemming gebracht met het bepaalde in artikel 2:135 lid 2 van het
Burgerlijk Wetboek.
4.

Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014

Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn markten financiële instrumenten
2014 is de term ‘gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit’ vervangen door de term
‘handelsplatform’.
Artikel 21 lid 2 sub c. wordt in overeenstemming gebracht met de juridische terminologie.
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5.

Volmacht leden raad van commissarissen

Artikel 28 lid 7 van de huidige statuten van KPN bepaalt dat een commissaris zich door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht kan doen vertegenwoordigen, waarbij een commissaris niet voor
meer dan één mede-commissaris als gevolmachtigde kan optreden. Laatst genoemde beperking komt te
vervallen in artikel 28 lid 7, waarmee de statuten van KPN in lijn worden gebracht met het reglement
van de raad van commissarissen van KPN.
6.

Implementatiewet wijziging richtlijn Transparantie

Op grond van de Implementatiewet wijziging richtlijn Transparantie is de verplichting voor uitgevende
instellingen, ingeval van voornemen tot het wijzigen van de statuten, het ontwerp van deze wijziging
mede te delen aan de Autoriteit Financiele Markten en aan de houder van de gereglementeerde markt
waarop haar effecten tot de handel zijn toegelaten (Euronext Amsterdam N.V.), vervallen. Het
gewijzigde Rule Book II – Algemeen Reglement Euronext Amsterdam Stock Market (2 september
2016) is hier inmiddels op aangepast en kent ook niet langer de eis om overleg te voeren met Euronext
Amsterdam N.V.
In dit verband komt artikel 43 lid 2 te vervallen.
7.

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 van statutenwijziging te doen passeren.
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