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Opgave 6 

 
KPN heeft tijdens de frequentieveiling in december 2012 een combinatie 
van frequentievergunningen met een looptijd van 16 jaar (tot en met 
december 2028) voor de Nederlandse markt verworven. Dit pakket aan 
frequenties garandeert de continuïteit van de huidige dienstverlening en 
introductie van nieuwe diensten voor zijn klanten, waaronder 4G 
technologie.  
 

1p 26 Tot welke groep vaste activa worden deze verworven 
frequentievergunningen gerekend? 
 
Hoewel de looptijd van de vergunning 16 jaar is, zal KPN een kortere 
afschrijvingsperiode hanteren.  
 

2p 27 Geef een reden voor deze kortere afschrijvingsperiode. 
 
KPN heeft voor de vergunningen in één keer een bedrag van € 1.352 
miljoen betaald. De investering wordt betaald uit het nog niet beschikbaar 
gesteld dividend over 2012 en aanvullend uit KPN’s doorlopende 
kredietfaciliteit van € 500 miljoen bij huisbankier ABN-AMRO. Hiervan was 
nog niets opgenomen. 
Aanvankelijk was over 2012 een gelijk beschikbaar dividend als in 2011 
voorzien, namelijk € 0,85 cashdividend per aandeel. KPN zal echter na 
het in 2012 tussentijds beschikbare cashdividend van € 0,15 niet meer 
dividend over 2012 beschikbaar stellen. Het aantal tot het dividend 
gerechtigde aandelen was in 2011 en 2012 bij KPN 1.431.522.000. Alle 
aandelen hebben een nominale waarde van € 0,24.  
Bij uitkering van dividend aan de aandeelhouders moet KPN 15% 
dividendbelasting inhouden.  
 

3p 28 Bereken welk bedrag KPN, na betaling van de investering in de 
frequentievergunningen, moet opnemen van de doorlopende 
kredietfaciliteit van ABN-AMRO.  
 
Het beschikbare dividend voor 2013 wordt aangepast naar € 0,03 per 
aandeel. KPN overweegt het dividend over 2013 voor 60% beschikbaar te 
stellen in de vorm van stockdividend en voor 40% in de vorm van 
cashdividend.  
Het stockdividend wordt uitgekeerd op basis van de nominale waarde van 
het aandeel.  
Het aantal tot het dividend gerechtigde aandelen zal in 2013 geen 
wijziging ondergaan ten opzichte van 2012. 
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Door het stockdividend zal het geplaatste aandelenkapitaal toenemen.  
 

2p 29 Bereken met hoeveel aandelen het geplaatste aandelenkapitaal van KPN 
zal toenemen door de uitkering van dit stockdividend in 2013. 
 

einde  


