Persbericht
Stichting Preferente Aandelen B KPN verzoekt Koninklijke KPN N.V. de intrekking van de
preferente aandelen te agenderen
Amsterdam, 11 november 2013 – Het bestuur van de Stichting Preferente Aandelen B KPN (de
“Stichting”) heeft zondag 10 november 2013 het verzoek gedaan aan de Raad van Bestuur van
Koninklijke KPN N.V. om een buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen met
als agendapunt het besluit tot intrekking van 4.258.098.272 preferente aandelen B, die op 29
augustus 2013 door de Stichting zijn verkregen.
Het bestuur van de Stichting meent dat er thans geen aanleiding is om een besluit tot intrekking van
de preferente aandelen B aan te houden.
Het bestuur van de Stichting tekent hierbij aan dat het aan de Stichting door KPN verleende recht
tot het nemen van preferente aandelen krachtens de optieovereenkomst van 3 juni 1994
onvoorwaardelijk en doorlopend is, hetgeen betekent dat de Stichting, indien daar in de toekomst
aanleiding voor is, het recht heeft om preferente aandelen B te nemen tot een maximum van het
voor de uitoefening van de optie geplaatste aandelenkapitaal KPN minus één aandeel.
De Stichting is opgericht ter behartiging van de belangen van KPN, de met KPN verbonden
ondernemingen en alle daarbij betrokkenen, onder meer door invloeden die de continuïteit,
zelfstandigheid of identiteit van KPN in strijd met die belangen zouden bedreigen, zoveel mogelijk te
weren.
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.
Contact informatie voor Investors:
E‐mail: info@prefs‐kpn.nl
Telefoon: +31(0) 20 642 79 09
Contactpersoon voor de pers:
Walter Samuels
Telefoon: +31(0) 6 232 020 27

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.

