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PostNL publiceert agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders
2019 en draagt Marike Van Lier Lels voor als lid van de RvC
5 maart 2019, Den Haag – De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
PostNL N.V. wordt gehouden op 16 april 2019 in Den Haag. Op de agenda staan onder andere het
voorstel tot enkele (her)benoemingen, de bespreking van het jaarverslag, de goedkeuring van de
jaarrekening en het dividendvoorstel van € 0,24 over het boekjaar 2018.
De Raad van Commissarissen draagt Marike van Lier Lels voor als lid van de Raad van Commissarissen
voor een termijn van vier jaar. Jan Nooitgedagt, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Wij zijn zeer
verheugd met de voorgestelde benoeming van Marike van Lier Lels in onze Raad. Dankzij haar
uitgebreide loopbaan, met bestuurs- en toezichtsfuncties bij uiteenlopende bedrijven, heeft zij inzicht en
ervaring opgedaan in vele sectoren in Nederland. Daarmee kan zij veel waarde toevoegen aan onze
besprekingen en besluitvorming.” Marike van Lier Lels vervult commissariaten bij Dura Vermeer, NS,
Innovation Quarter en RELX.
Verder heeft Marc Engel de Raad van Commissarissen geïnformeerd dat hij met ingang van 1 oktober
2019 terug wenst te treden als lid van de Raad van Commissarissen van PostNL. De Raad van
Commissarissen respecteert het besluit van Marc Engel en dankt hem mede namens de Raad van
Bestuur voor zijn inzet en betrokkenheid. Marc Engel maakt sinds april 2013 deel uit van de Raad van
Commissarissen van PostNL.
De agenda van de jaarvergadering bevat verder het voorstel tot herbenoeming van Thessa Menssen als
lid van de Raad van Commissarissen. Tevens heeft de Raad van Commissarissen het voornemen Herna
Verhagen te herbenoemen tot CEO en lid van de Raad van Bestuur. Ten slotte draagt de Raad van
Commissarissen Ernst & Young Accountants LLP voor ter herbenoeming als accountant van PostNL voor
een periode van 2 jaar.
Agenda
De agenda en overige relevante informatie zijn te vinden op onze website: https://www.postnl.nl/overpostnl/over-ons/onze-governance/aandeelhoudersvergadering/.
De vergadering zal gehouden worden op dinsdag 16 april 2019 om 14.00 uur in het Marriott hotel Den
Haag, Johan de Wittlaan 30 (2517 JR) te Den Haag.
Dividend
Als bovengenoemd voorstel wordt aangenomen, zullen de aandelen ex dividend handelen vanaf 18 april
2019. De dividend registratiedatum is 23 april 2019. Aandeelhouders kunnen van 24 april 2019 tot en met
8 mei 2019 hun keuze maken tussen uitkering van dividend in aandelen of in contanten. Als er geen
keuze wordt gemaakt, zal het dividend in contanten worden betaald. De als stockdividend uit te keren
aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij
van bronbelastingen in Nederland. De omwisselverhouding geschiedt op basis van de naar volume
gewogen gemiddelde koers (VWAP) van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op
6, 7 en 8 mei 2019. Het streven is de waarde van het stockdividend, gebaseerd op VWAP, afhankelijk van
afronding, premievrij te laten zijn. Er is geen handel in rechten op stockdividend. Het dividend zal vanaf 10
mei 2019 betaalbaar worden gesteld.

Disclaimer
Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Verordening marktmisbruik.
- EINDE –
Over PostNL
Wij zijn PostNL. Wij verbinden voor onze klanten de fysieke en online wereld. Zo verzorgen we de
communicatie tussen mensen en bedrijven. We bezorgen zeven dagen per week pakketten en vijf dagen
per week post. Op een doordeweekse dag bezorgen we in de Benelux gemiddeld 800.000 pakketten en
meer dan 7 miljoen brieven. We bieden steeds meer nieuwe diensten door combinaties van slimme
netwerken, digitale toepassingen en juiste communicatiekanalen. Hiermee willen we het dagelijkse leven
voor onze klanten gemakkelijker maken.
Als beursgenoteerd postbedrijf beschikken we over het grootste en modernste netwerk voor brieven,
pakketten en e-commerce in de Benelux. Bij PostNL werken in totaal ongeveer 38.000 mensen. In 2018
bedroeg onze omzet €2,8 miljard.
Voor meer informatie:
PostNL Pers
T: 088 - 868 82 60 / 7465
E: pers@postnl.nl
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PostNL publishes agenda for the Annual General Meeting of
Shareholders 2019 and nominates Marike van Lier Lels as
member of the Supervisory Board
5 March 2019 – The Hague – The Annual Meeting of Shareholders 2019 of PostNL N.V. will be held on 16
April 2019 in The Hague. Included on the agenda are, among others, a number of proposed
(re)appointments, the discussion of the annual report, the approval of the financial statements and the
proposed dividend of €0.24 over the financial year 2018.
The Supervisory Board nominates Marike van Lier Lels as a member of the Supervisory Board for a period
of four years. Jan Nooitgedagt, chairman of the Supervisory Board: “We are very pleased with the
proposed appointment of Marike van Lier Lels to the Supervisory Board. She has broad insight and
experience in many sectors in the Netherlands, thanks to an extensive career holding management and
supervisory functions in various companies. As such, she will make an important contribution to our
discussions and decision making.” Marike van Lier Lels currently holds supervisory board positions at
Dura Vermeer, the NS, Innovation Quarter and RELX.
Marc Engel has informed the Supervisory Board that he wishes to step down from his position as a
member of the Supervisory Board of PostNL as per 1 October 2019. The Supervisory Board respects the
decision of Marc Engel and – also on behalf of the Board of Management – thanks him for his efforts and
involvement. Marc Engel has been a member of the Supervisory Board of PostNL since April 2013.
Furthermore, the Supervisory Board proposes to reappoint Thessa Menssen as a member of the
Supervisory Board. Also, the Supervisory Board intends to reappoint Herna Verhagen as CEO and
member of the Board of Management. Finally, the Supervisory Board proposes to reappoint Ernst &
Young Accountants LLP as auditor of PostNL for a 2-year term.

Agenda
The agenda and other relevant information can be found on our website:
https://www.postnl.nl/en/about-postnl/about-us/our-governance/shareholders-meeting/.
The meeting will be held on Tuesday 16 April 2019 at 2:00 PM (CET) at Marriott hotel Den Haag, Johan de
Wittlaan 30 (2517 JR) in The Hague.
Dividend
If the above dividend proposal is adopted, the shares will be traded ex-dividend as of 18 April 2019. The
record date will be 23 April 2019. Shareholders will be given the opportunity to make their choice
between cash and shares between 24 April 2018 and 8 May 2019. If no choice is made during this
election period, the dividend will be paid in cash. The shares to be issued as stock dividend are paid out of
additional paid in capital as part of the distributable reserves, free of withholding tax in the Netherlands.
The number of share dividend rights entitled to one new common share will be determined based on the
volume-weighted average price of all traded PostNL ordinary shares at Euronext Amsterdam on 6, 7 and
8 May 2019. The value of the stock dividend, based on this VWAP, will, subject to rounding, be targeted at
but not be lower than the cash dividend. There will be no trading in stock dividend rights. The dividend will
be payable as of 10 May 2019.
Disclaimer
This press release contains inside information within the meaning of article 7 (1) of the EU Market Abuse
Regulation.
- END About PostNL
We are PostNL. The postal and logistic solutions provider. For our customers, we are the link between the
physical and the online world. We facilitate communications between people and companies. We deliver
parcels seven days a week and letters five days a week. On weekdays, we deliver, on average, 800,000
parcels and over 7 million letters throughout the Benelux. We offer more and more new services through
combinations of smart networks, digital applications and the right communications channels. In doing so,
we aim to make the daily lives of our customers easier.
As a listed postal company, we have the largest and most modern network for letters, parcels and ecommerce in the Benelux countries. PostNL employs a total of circa 38,000 people. With our loyal
workforce, extensive networks and innovative drive, our ambition is to be the leading postal and logistics
solutions provider in chosen markets. In 2018 our revenues reached €2.8 billion.
For further information:
PostNL Media Relations & PR
T: (+31) 88 - 868 82 60 / 7465
E: mediarelations@postnl.nl

