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

zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd
aan de op 10 januari 2014 te houden buitengewone 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. Aan het slot is een toelichting
opgenomen

Bestaande tekst:

Voorgestelde tekst:

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal. Soorten
aandelen.
1.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee 1.
miljard vierhonderd miljoen euro (EUR
2.400.000.000,--).
2.
Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in: 2.
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).
3.
Alle
aandelen
luiden
op
naam.
Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
4.
Waar in de statuten gesproken wordt van
aandelen en aandeelhouders worden
daaronder, tenzij het tegendeel blijkt, beide
in lid 2 genoemde soorten aandelen verstaan,
zomede de houders daarvan.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
zevenhonderdtwintig
miljoen
euro
(EUR 720.000.000,--).
Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:
a.
negen miljard (9.000.000.000) gewone
aandelen
van
vier
eurocent
(EUR 0,04);
b.
negen
miljard
(9.000.000.000)
preferente aandelen B van vier
eurocent (EUR 0,04).

TOELICHTING
1.

Verlaging nominale waarde van de aandelen

Voorgesteld wordt de nominale waarde van alle aandelen te verlagen van EUR 0,24 tot EUR 0,04. Deze
verlaging heeft gevolgen voor de winstgerechtigdheid van de preferente aandelen B. Bij de uitoefening van
haar recht tot het nemen van preferente aandelen B is Stichting Preferente Aandelen B KPN gehouden hierop
ten minste 25% van de nominale waarde te storten. Door de voorgestelde verlaging van de nominale waarde
neemt het te storten bedrag (en daarmee de financieringslast van de Stichting Preferente Aandelen B KPN)
dus substantieel af. Voor KPN heeft deze wijziging tot voordeel dat ook aanzienlijk minder dividend op de
preferente aandelen B uitgekeerd hoeft te worden, aangezien dit dividend berekend wordt over het gestorte
deel van de nominale waarde. Voor de winstgerechtigdheid van de gewone aandelen maakt de verlaging van
de nominale waarde als zodanig geen verschil.
Met de verlaging van de nominale waarde wordt ook het maatschappelijk kapitaal aangepast, teneinde de
verhouding tussen het geplaatste kapitaal en het maatschappelijk kapitaal binnen de daarvoor bestaande
wettelijke kaders te houden. Daarbij wordt het maatschappelijk kapitaal zo vastgesteld dat eventuele
toekomstige wijzigingen van het geplaatste kapitaal in voldoende mate mogelijk zijn.
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De verlaging van de nominale waarde van de aandelen houdt in een kapitaalvermindering. Het bedrag van de
kapitaalvermindering zal worden toegevoegd aan de agioreserve van KPN en blijft daarmee behoren tot het
eigen vermogen van KPN. De kapitaalvermindering vindt derhalve plaats zonder terugbetaling aan de
aandeelhouders.
Deze kapitaalvermindering zal voorts plaatsvinden met inachtneming van de bepalingen van de statuten en
de vereisten van de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek. De statutenwijziging zal niet eerder
worden geëffectueerd dan nadat de intrekking van de preferente aandelen B zoals voorgesteld onder
agendapunt 3 van kracht zal zijn geworden.
2.

Machtiging

Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de Raad van
Bestuur, de secretaris van de vennootschap, 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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