
 

Persbericht 
 

Stichting Preferente Aandelen B KPN oefent optie uit 
 
Persconferentie vrijdag 30 augustus 2013 om 11.00 uur CET  in Okura Hotel Amsterdam  
 
Amsterdam, 29 augustus 2013 ‐ Het bestuur van de Stichting Preferente Aandelen B KPN   
maakt vandaag bekend dat zij de door Koninklijke KPN N.V. aan haar toegekende optie op 
het nemen  van preferente aandelen B KPN heeft uitgeoefend. Als gevolg hiervan zijn 
4.258.098.272 preferente Aandelen B  KPN bij de Stichting geplaatst. De Stichting verwerft 
daarmee nagenoeg 50%  van het aantal uitstaande en stemgerechtigde aandelen. 
 
De Stichting is tot deze interventie gekomen om de belangen van KPN en de met haar 
verbonden stakeholders, waaronder aandeelhouders, werknemers, klanten,  vakorganisaties 
en de Nederlandse samenleving als geheel veilig te stellen. De belangen van deze 
stakeholders staan op het spel door het zonder vooroverleg met de vennootschap 
aangekondigde bod op 9 augustus jl. van het Mexicaanse bedrijf  América Móvil op de 
uitstaande aandelen KPN.  
 
De Stichting is van mening dat América Móvil  willens en wetens heeft gekozen voor een  
vijandelijke benadering door: 
 

 niet eerst te pogen met KPN overeenstemming te bereiken over een fusieprotocol 

 zonder overleg met KPN een biedingsbericht te formuleren en bij de AFM ter 
goedkeuring in te dienen.  

 
Daardoor is bij diverse stakeholders onzekerheid ontstaan over hun positie. De Stichting is 
van mening dat América Móvil  zo snel mogelijk,  conform de regels en praktijk in 
Nederland,  in onderhandeling moet treden met het bestuur van KPN en met de 
Nederlandse overheid. 
 
In een overnameproces volgens de best practice in ons land  wordt eerst onderhandeld over 
een Fusieprotocol. Daarop volgen Biedingsbericht van de kandidaat koper en een Position 
Paper van de kant van het doelbedrijf  om  helder inzicht te verschaffen over de biedprijs en 
onderbouwing ervan en daarnaast  in alle afspraken m.b.t.  de onderneming en dochters, 
werknemers, (minderheid)aandeelhouders en andere belanghebbenden – waaronder de 
Nederlandse overheid ten aanzien van de borging van vitale publieke belangen  – met 
inbegrip van de geldingsduur van iedere  afzonderlijke afspraak en de wijze waarop de 
naleving van deze afspraken is geregeld.  
Daarbij gaat het om concrete zaken als: werkgelegenheid, strategische koers , governance, 
infrastructuur, technologie en concurrentiekracht.  
 
América Móvil’s handelwijze staat hier haaks op.  
 



Op basis van alle van stakeholders verkregen  informatie  komt  de Stichting tot de conclusie 
dat de nu ontstane situatie rond KPN  een bedreiging  inhoudt als bedoeld in haar  
doelstelling: 
 

De Stichting heeft ten doel de behartiging van de belangen van de naamloze vennootschap: 

Koninklijke KPN N.V., gevestigd te ’s‐Gravenhage, de met haar verbonden onderneming en alle 

daarbij betrokkenen, waarbij onder meer zoveel mogelijk worden geweerd invloeden welke de 

continuïteit, de zelfstandigheid of de identiteit in strijd met die belangen zouden bedreigen.  
 
Het Bestuur bestaat uit vijf, van KPN onafhankelijke, bestuursleden. Alle (wettelijk) 
noodzakelijke  mededelingen aan de betrokken instanties zijn gedaan en inschrijving van de 
Stichting Preferente Aandelen B KPN in het aandeelhoudersregister van Koninklijke KPN 
N.V. als houder van 4.258.098.272 preferente aandelen  B heeft plaatsgevonden. 
 
De Stichting benadrukt dat: 

 zij positief staat tegenover de verkoop van E‐plus; 

 het bezit van de preferente aandelen B van tijdelijke aard is;  

 zij  zich van tijd tot tijd  zal beraden op de vraag wanneer  intrekking van de preferente 
aandelen B moet plaatsvinden. 

 
Noot voor de redactie: 
Voor nadere informatie over de Stichting kunt u terecht op de website van de Stichting  
www.prefs-kpn.nl  en verwijzen wij naar pagina  55 van het jaarverslag 2012 van KPN. 
De Nederlandse versie van dit persbericht is leidend. 
  
Stichting Preferente Aandelen B KPN 
Contactpersoon: Walter Samuels +31631686895 
  
Disclaimer 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet 
worden opgevat, als een advies tot verkoop of als een advies tot koop van effecten uitgegeven 
door Koninklijke KPN N.V. De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in 
bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die 
jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en die na te leven. 
 

 

 
Note for the editor: 
For further information on the KPN Foundation, see the KPN Foundation’s website: 
www.prefs-kpn.nl  and page 55 of the KPN Annual Report 2012. 
The Dutch version of this Press Release is leading. 
  
Stichting Preferente Aandelen B KPN  
Contact: Walter Samuels +31 6 316 86 895 
 



Disclaimer  
This document is for information purposes only and is not intended to constitute, and should 
not be construed as, an advise to sell or an advise to buy the securities of Koninklijke KPN 
N.V. The release, publication or distribution of this document  in certain jurisdictions may be 
restricted by law and therefore persons in such jurisdictions into which this document is 
released, published or distributed, should inform themselves about, and observe, such 
restrictions. 
 
 

 


