VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING
Koninklijke KPN N.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage.
(KPN)

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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In de linkerkolom is de tekst van het te wijzigen artikel uit de nu geldende statuten opgenomen. In de
rechterkolom is de voorgestelde wijziging opgenomen. Daarnaast is afzonderlijk een algemene
toelichting beschikbaar, waarin de voorgestelde wijzigingen op hoofdpunten worden besproken.

BESTAANDE TEKST

VOORGESTELDE TEKST

Artikel 2. Naam en zetel.
Artikel 2. Naam en zetel.
1.
De vennootschap draagt de naam:
Koninklijke KPN N.V.
2.
In het verkeer met het buitenland kan de
vennootschap zich mede bedienen van de
naam: Royal KPN N.V. of een andere
vertaling van die naam.
3.
Zij heeft haar zetel te 's-Gravenhage.
3.
Zij heeft haar zetel te Rotterdam.
Artikel 18. Bezoldiging.
Artikel 18. Bezoldiging.
1.
De vennootschap heeft een beleid op het 1.
De vennootschap heeft een beleid op het
terrein van bezoldiging van de raad van
terrein van bezoldiging van de raad van
bestuur. Het beleid wordt voorgesteld door de
bestuur. Het beleid wordt voorgesteld door
raad van commissarissen en vastgesteld door
de raad van commissarissen en vastgesteld
de
algemene
vergadering.
In
het
door de algemene vergadering. In het
bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de
bezoldigingsbeleid komen ten minste de in
artikelen 383c, 383d en 383e, Boek 2 van het
de artikelen 383c, 383d en 383e, Boek 2
Burgerlijk
Wetboek
omschreven
van het Burgerlijk Wetboek omschreven
onderwerpen aan de orde, voor zover deze de
onderwerpen aan de orde, voor zover deze
raad
van
bestuur
betreffen.
Het
de raad van bestuur betreffen. Het
beloningsbeleid
wordt
schriftelijk
en
voorstel tot vaststelling of wijziging van
gelijktijdig met de aanbieding aan de
het bezoldigingsbeleid wordt niet aan de
algemene vergadering van aandeelhouders ter
algemene vergadering aangeboden, dan
kennisneming aan de ondernemingsraad
nadat de ondernemingsraad tijdig voor
aangeboden.
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.
2.
De
bezoldiging
en
de
verdere
arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur
worden met inachtneming van het beleid,
bedoeld in lid 1, vastgesteld door de raad van
commissarissen.
3.
Voor het geval de bezoldiging van de raad
van bestuur mede uit regelingen in de vorm
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van aandelen en/of rechten tot het nemen van
aandelen zal gaan bestaan, stelt de raad van
commissarissen deze regeling ter goedkeuring
voor aan de algemene vergadering. In het
voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel
aandelen of rechten tot het nemen van
aandelen aan de raad van bestuur mogen
worden toegekend en welke criteria gelden
voor toekenning of wijziging. Het ontbreken
van goedkeuring van de algemene
vergadering
tast
de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad
van commissarissen niet aan.
Artikel 21. Goedkeuring van besluiten van de raad Artikel 21. Goedkeuring van besluiten van de
van bestuur.
raad van bestuur.
1.
Aan de goedkeuring van de algemene
vergadering zijn onderworpen de besluiten
van de raad van bestuur omtrent een
belangrijke verandering van de identiteit of
het karakter van de vennootschap of de
onderneming, waaronder in ieder geval:
a.
overdracht van de onderneming of
vrijwel de gehele onderneming aan een
derde;
b.
het aangaan of verbreken van duurzame
samenwerking van de vennootschap of
een dochtermaatschappij met een
andere rechtspersoon of vennootschap
dan wel als volledig aansprakelijke
vennote
in
een
commanditaire
vennootschap of vennootschap onder
firma, indien deze samenwerking of
verbreking van ingrijpende betekenis is
voor de vennootschap;
c.
het nemen of afstoten van een
deelneming in het kapitaal van een
vennootschap ter waarde van ten minste
één derde van het bedrag van de activa
volgens de balans met toelichting of,
indien
de
vennootschap
een
geconsolideerde balans opstelt, volgens
de
geconsolideerde
balans met
toelichting
volgens
de
laatst
vastgestelde jaarrekening van de
vennootschap, door haar of een
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2.

dochtermaatschappij.
Onverminderd het elders dienaangaande in de
statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van
de raad van commissarissen onderworpen:
A. de besluiten van de raad van bestuur
omtrent:
a.
uitgifte en verkrijging van
aandelen in en schuldbrieven ten
laste van de vennootschap of van
schuldbrieven ten laste van een
commanditaire vennootschap of
vennootschap
onder
firma
waarvan
de
vennootschap
volledig aansprakelijk vennote is;
b.
medewerking aan de uitgifte van
certificaten van aandelen;
c.
het aanvragen van toelating van
de onder letters a en b bedoelde
stukken tot de handel op een
gereglementeerde
markt
of
multilaterale handelsfaciliteit als
bedoeld in artikel 1:1 van de Wet
op het financieel toezicht of een
met een gereglementeerde markt
of multilaterale handelsfaciliteit
vergelijkbaar systeem uit een
staat die geen lidstaat is, dan wel
het aanvragen van een intrekking
van zodanige toelating;
d.
het aangaan of verbreken van
duurzame samenwerking van de
vennootschap of een afhankelijke
maatschappij met een andere
rechtspersoon of vennootschap
dan
wel
als
volledig
aansprakelijke vennote in een
commanditaire vennootschap of
vennootschap onder firma, indien
deze
samenwerking
of
verbreking
van
ingrijpende
betekenis
is
voor
de
vennootschap;
e.
het nemen van een deelneming
ter waarde van ten minste een
vierde van het bedrag van het
geplaatste kapitaal met de
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c.

het aanvragen van toelating
van de onder letters a. en b.
bedoelde stukken tot de
handel
op
een
handelsplatform als bedoeld
in artikel 1:1 van de Wet op
het financieel toezicht of een
met een handelsplatform
vergelijkbaar systeem uit een
staat die geen lidstaat is, dan
wel het aanvragen van een
intrekking
van
zodanige
toelating;
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3.

reserves volgens de balans met
toelichting van de vennootschap,
door haar of een afhankelijke
maatschappij in het kapitaal van
een
andere
vennootschap,
alsmede het ingrijpend vergroten
of verminderen van zulk een
deelneming;
f.
investeringen welke een bedrag
gelijk aan ten minste een vierde
gedeelte van het geplaatste
kapitaal met de reserves van de
vennootschap
volgens
haar
balans met toelichting vereisen;
g.
een voorstel tot wijziging van de
statuten;
h.
een voorstel tot ontbinding van
de vennootschap;
i.
aangifte van faillissement en
aanvraag van surséance van
betaling;
j.
beëindiging
van
de
dienstbetrekking
van
een
aanmerkelijk aantal werknemers
van de vennootschap of van een
afhankelijke
maatschappij
tegelijkertijd of binnen een kort
tijdsbestek;
k.
ingrijpende wijziging in de
arbeidsomstandigheden van een
aanmerkelijk aantal werknemers
van de vennootschap of van een
afhankelijke maatschappij;
l.
een voorstel tot vermindering van
het geplaatste kapitaal;
B.
- voor zover die niet reeds onder het
hiervoor sub A bepaalde vallen - de
besluiten van de raad van bestuur, ter
zake waarvan bij de stemming in de
raad van bestuur de voorzitter heeft
tegengestemd.
De raad van commissarissen is bevoegd ook
andere besluiten van de raad van bestuur dan
die in lid 2 zijn genoemd aan zijn
goedkeuring te onderwerpen. Die andere
besluiten dienen duidelijk omschreven te
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4.

worden en schriftelijk aan de raad van bestuur
te worden meegedeeld.
Het ontbreken van de goedkeuring van de
algemene vergadering op een besluit als
bedoeld in lid 1, of van de raad van
commissarissen op een besluit als bedoeld in
de
leden
2
en
3
tast
de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad
van bestuur en zijn leden niet aan.

Artikel 28. Werkwijze en besluitvorming. Artikel 28. Werkwijze en besluitvorming.
Commissies.
Commissies.
1.
De raad van commissarissen benoemt uit zijn
midden een voorzitter en één of meer vicevoorzitters, die eerstgenoemde bij diens
afwezigheid
vervangt(vervangen).
Hij
benoemt al dan niet uit zijn midden een
secretaris en treft een regeling voor diens
vervanging.
2.
Bij afwezigheid van de voorzitter en de vicevoorzitter(s) in een vergadering wijst de
vergadering zelf een voorzitter aan.
3.
De raad van commissarissen vergadert
telkenmale wanneer de voorzitter of twee
andere commissarissen, dan wel de raad van
bestuur daartoe het verzoek doet.
4.
Van het verhandelde in de vergadering van de
raad van commissarissen, worden notulen
gehouden door de secretaris. De notulen
worden in dezelfde vergadering of in een
volgende vergadering van de raad van
commissarissen vastgesteld.
5.
Alle
besluiten
van
de
raad
van
commissarissen worden genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
6.
De raad van commissarissen kan in een
vergadering alleen geldige besluiten nemen
indien de meerderheid van de commissarissen
ter
vergadering
aanwezig
of
vertegenwoordigd is.
7.
Een commissaris kan zich door een mede- 7.
Een commissaris kan zich door een
commissaris bij schriftelijke volmacht doen
medecommissaris
bij
schriftelijke
vertegenwoordigen. Een commissaris kan
volmacht doen vertegenwoordigen. Een
voor niet meer dan één mede-commissaris als
commissaris kan voor niet meer dan één
gevolmachtigde optreden.
mede-commissaris als gevolmachtigde
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

De raad van commissarissen kan ook buiten
vergadering besluiten nemen, mits het
desbetreffende
voorstel
aan
alle
commissarissen is voorgelegd en geen hunner
zich tegen deze wijze van besluitvorming
heeft verzet.
Van een aldus genomen besluit wordt onder
bijvoeging van de ingekomen antwoorden
door de secretaris een relaas opgemaakt dat
door de voorzitter en de secretaris wordt
ondertekend.
Van
deze
wijze
van
besluitvorming wordt in de notulen van de
eerstvolgende vergadering van de raad van
commissarissen melding gemaakt.
De raad van commissarissen vergadert
tezamen met de raad van bestuur zo dikwijls
de raad van commissarissen of de raad van
bestuur zulks verzoekt.
De raad van commissarissen stelt een
reglement vast, waarbij nadere regels worden
gegeven omtrent de wijze van vergaderen en
besluitvorming door, alsmede de werkwijze
van de raad van commissarissen.
De
raad
van
commissarissen
kan,
onverminderd zijn verantwoordelijkheid, uit
zijn midden één of meer commissies
benoemen, met als taak het behandelen van
door de raad van commissarissen nader aan te
geven onderwerpen.
De samenstelling van deze commissie(s)
wordt door de raad van commissarissen
vastgesteld.
De algemene vergadering kan aan de leden
van de commissie(s) voor hun bemoeiingen
als zodanig een honorarium toekennen.

optreden.

Artikel 43. Statutenwijziging. Fusie. Splitsing. Artikel 43. Statutenwijziging. Fusie. Splitsing.
Ontbinding.
Ontbinding.
1.
Een besluit van de algemene vergadering tot
wijziging van de statuten, tot fusie of splitsing
in de zin van Titel 7, Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek of tot ontbinding van de
vennootschap kan slechts worden genomen
op voorstel van de raad van bestuur, dat is
goedgekeurd
door
de
raad
van
commissarissen.
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2.

3.

De vennootschap zal over de inhoud van een Vervalt.
voorstel tot statutenwijziging overleg voeren
met NYSE Euronext Amsterdam alvorens dit
voorstel aan de algemene vergadering voor te
leggen.
Wanneer aan de algemene vergadering een 2.
Ongewijzigd oud lid 3.
voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding der vennootschap wordt gedaan,
moet zulks steeds bij de oproeping tot de
algemene vergadering van aandeelhouders, of
bij nadere aankondiging als bedoeld in artikel
36 lid 5, worden vermeld, en moet, indien het
een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd
een afschrift van het voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, ten kantore van de vennootschap
ter inzage worden neergelegd en gratis
verkrijgbaar
worden
gesteld
voor
aandeelhouders en de in artikel 42 lid 3
bedoelde personen, tot de afloop der
vergadering.
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