Persbericht

Stichting Preferente Aandelen B KPN stelt Rabobank aan als financieel adviseur
AMSTERDAM, donderdag 26 september 2013 – De Stichting Preferente Aandelen B KPN (de
“Stichting”) heeft Rabobank aangesteld als haar financieel adviseur naast Rothschild als coadviseur. Daarmee versterkt de Stichting haar rol als onafhankelijk rechtspersoon, door met de
specialistische kennis van deze adviseurs een verdere adequate en zorgvuldige afweging te
kunnen maken van de financiële aspecten rondom het actuele overname proces van Koninklijke
KPN N.V. (“KPN”).
Rabobank zal de Stichting assisteren bij het evalueren van met name de financiële aspecten en
consequenties van een mogelijk bod op KPN door het Mexicaanse bedrijf América Móvil S.A.B.
de C.V. (“América Móvil”), en hoe deze financiële ontwikkelingen zich verhouden tot de
doelstellingen van de Stichting.
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.
Het bestuur van de Stichting heeft op 29 augustus 2013 de door KPN aan haar toegekende
optie op het nemen van preferente aandelen B KPN uitgeoefend. Als gevolg hiervan heeft de
Stichting op dit moment nagenoeg 50% van het aantal uitstaande en stemgerechtigde
aandelen in KPN.
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 (voor het volledige persbericht kijkt
u op www.prefs-kpn.nl).
Voorzitter Jacques Schraven zegt in een reactie: “We zijn verheugd over de samenwerking met
Rabobank als adviseur en we hebben ook goede recente ervaringen met Rothschild. Het
inzetten van hun expertise zal er naar verwachting uiteindelijk toe leiden dat we als Stichting
de juiste en zorgvuldige afwegingen kunnen maken in het belang van alle stakeholders, juist
ook als het gaat om financiële technische details. We zijn nu nog beter op de toekomst
voorbereid.”

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 +31 (0)6 23 20 20 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.

