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KPN stelt geduld beleggers op de proef
door kopers de deur te wijzen
Sandra Olsthoorn Jeroen Piersma 3 mei

Met een overname zou KPN makkelijker de aanleg van zijn
glasvezelnetwerk kunnen financieren. Dat het bedrijf die strategie
liever op eigen kracht voert, kan ook op begrip rekenen. 'Er is nog
niets waaruit blijkt dat het niet gaat lukken.'
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Afgelopen najaar maakte KPN bekend extra vaart te gaan zetten achter de aanleg van het glasvezelnetwerk.  Foto:
Robin Utrecht/ANP

KPN wijst investeerders met overnameplannen de deur.

Tenminste één grote aandeelhouder wil dat KPN toch gaat praten.

KPN denkt het prima alleen te kunnen.

EQT kan via Delta voor versnelling van de glasvezelaanleg zorgen.

Twee jaar lang bleef KPN stoïcijns onder aanhoudende geruchten over kopers
die hun oog op het telecombedrijf zouden hebben laten vallen. Er werd —
formeel althans — nooit gereageerd. Maar zondagavond, na berichtgeving in de
Financial Times, gooide het bedrijf ineens in een persbericht zijn kaarten op
tafel. Ja, er was een geïnteresseerde partij — het bleken er zelfs twee —, maar
die zijn de deur gewezen. KPN wil het op eigen kracht doen.

In het kort
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Het bedrijf doet met die strategie een flink beroep op het geduld van zijn
investeerders. De al jaren durende omzetdaling is nog niet gestuit, en het
aandeel moet het vooral van de overnamegeruchten hebben. Hebben
aandeelhouders genoeg vertrouwen in die eigen koers van het al jaren
kwakkelende telecombedrijf?

Harde afwijzing
Maandag dropen beleggers in elk geval af na de harde afwijzing door KPN van
de avances van de Zweedse investeerder EQT en het Amerikaanse KKR. De
koers van het aandeel veerde tegen het eind van de dag wat op maar eindigde
alsnog stijf onderin een verder overwegend groene AEX, met een verlies van
bijna 2,4%.

Zeker één grote aandeelhouder, de Amerikaanse investeerder Capital Group,
laat bovendien weten dat KPN wat hen betreft wel erg snel is met zijn
afwijzing. Met EQT en KKR hebben geen gesprekken of onderhandelingen
plaatsgevonden, en dat is opmerkelijk vindt Feike Goudsmit, de managing
director voor het fonds in Nederland. 'Het bestuur van KPN moet uiteindelijk
zijn eigen afweging maken, maar we vinden dat er in elk geval wel met
geïnteresseerde partijen gesproken kan worden.' Hij zegt te hopen dat dat
alsnog gaat gebeuren.

De Capital Group is met bijna 12% van de aandelen de belangrijkste
aandeelhouder in KPN na America Móvil. Dat telecombedrijf van de
Mexicaanse miljardair Carlos Slim heeft 20% van de aandelen van KPN in
handen. America Móvil en andere — relatief — grote aandeelhouders als
BlackRock, Franklin Resources en Norges waren niet bereikbaar of bereid tot
commentaar op de vraag wat zij van KPN's schijnbaar snelle afwijzing vinden.
Overigens heeft KPN vorige week nee gezegd, terwijl de toenaderingspogingen
al weer van enige weken geleden dateren.

'Geen dolend team'
Onder analisten is in elk geval wel begrip voor KPN's volharding in de eigen
strategie, die is samen te vatten als: alle ballen op glasvezel. In het najaar
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maakte KPN bekend extra vaart te gaan zetten achter de aanleg van deze
infrastructuur voor supersnel internet. Want dat blijkt hét recept voor het
vasthouden van bestaande klanten en het afsnoepen van klanten van de grote
concurrent, kabelaar Ziggo. KPN verwacht al dit eind jaar meer omzet te
behalen bij consumenten en mkb-klanten en rekent er op dat glasvezel over een
aantal jaren een cashcow gaat worden.

‘Het huidige KPN-management heeft een aantrekkelijke strategie. Het is niet
dat ze een dolend managementteam zijn', zegt bijvoorbeeld ABN Amro-analist
Konrad Zomer. 'Er is nog niets waaruit blijkt dat het niet gaat lukken.’ Ook de
Vereniging van Effectenbezitters (VEB) — doorgaans toch behoorlijk kritisch
— is niet zomaar overtuigd van de meerwaarde van een overname. 'KPN heeft
net een strategie neergelegd. Dat lijkt ons een goede strategie', zegt VEB-
directeur Paul Koster. 'Dan moet het wel een hele serieuze partij zijn om te
gaan praten over een overname. Laten de geïnteresseerde partijen eerst hun
kaarten maar eens laten zien.’

Geld
Die partijen, KKR en EQT, zijn niet bereikbaar om hun plannen met KPN toe
te lichten. Maar voor beiden geldt dat ze één belangrijke bijdrage aan de
strategie van KPN kunnen brengen: geld. Op de beurs moet KPN rekening
houden met aandeelhouders die getrakteerd moeten worden met dividend. Dat
kost het bedrijf jaarlijks honderden miljoenen, die niet in glasvezel gestoken
kunnen worden. Daarnaast zou KPN met een overnemende partij meer schuld
op zich kunnen nemen dan het bedrijf zich nu toestaat. En dan kan KPN
mogelijk sneller glasvezel aanleggen dan het nu van plan is.

Obstakels
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Een potentiële koper van KPN moet een flink aantal hordes nemen. Het begint met
een wet die onlangs de Eerste Kamer is gepasseerd en die voorschrijft dat een
onderneming vanaf het moment van een bieding 250 dagen bedenktijd krijgt.

Mocht het KPN-bestuur na die periode nog steeds geen brood zien in een overname
door EQT of KKR – en daar lijkt het nu wel op - dan kan het een beroep doen op
een bevriend administratiekantoor dat via de uitgifte van preferente aandelen een
beslissende stem kan verwerven.

Een potentiële overnemer moet ook ernstig rekening houden met de politiek. KPN is
wettelijk bevorderd tot een onderneming van strategisch belang. Een overname kan
alleen met toestemming van de minister van Economische Zaken. Die minister is
voorlopig demissionair, dus een snelle beslissing in dit gevoelige dossier is niet te
verwachten.

Tenslotte is er nog grootaandeelhouder Carlos Slim. Hij is wellicht voor geld over te
halen, maar zo niet dan heeft hij met zijn belang van ruim 20% een blokkerend
minderheidsbelang.

Maar dat is een argument waar KPN niet gevoelig voor is. Geld is geen
probleem, is hier het antwoord. Desnoods met een beetje hulp, maar zonder het
gedoe dat in Rotterdam wordt verwacht van een overname. In maart richtte het
bedrijf bijvoorbeeld een joint venture op met APG - de belegger van
pensioenfonds ABP - waarin ze samen glasvezel gaan aanleggen. APG betaalt
KPN €440 mln voor de helft van de aandelen.

Kapitaalvernietiging
Wat betreft EQT is evenwel nog een ander voordeel denkbaar. Dat fonds is met
het bedrijf Delta al eigenaar van het tweede glasvezelnetwerk van Nederland,
na dat van KPN. Delta verwacht volgend jaar zijn miljoenste aansluiting te
realiseren, en heeft vooral klanten op het platteland en in dorpen. Maar dit
zogeheten buitengebied is wel zo'n beetje van glasvezel voorzien en Delta
schuift steeds meer op richting de voorsteden. En daar komt het dan KPN
tegen.
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Het komt steeds vaker voor dat de partijen in een gebied allebei glasvezel
aanleggen. Het is een bizarre vorm van kapitaalvernietiging, want de aanleg
van glasvezel is duur en er zijn nog steeds miljoenen huishoudens die nog geen
glasvezel hebben. KPN en Delta onder één eigenaar zou dat probleem in elk
geval oplossen.

Zeker EQT heeft dus best een verhaal richting de aandeelhouders én de
Nederlandse overheid. Die laatste moet goedkeuring geven voor een eventuele
overname van KPN. En dan is een belofte van nóg sneller glasvezel in heel
Nederland een aantrekkelijk argument.

Om de aandeelhouders te overtuigen zal nog iets anders nodig zijn: een goed
bod. KPN stelt dat EQT geen prijs heeft genoemd, maar volgens de FT zouden
de Zweden (samen met investeerder Stonepeak) €18 mrd over hebben voor het
bedrijf, wat neerkomt op €3 per aandeel. Bepaald geen knock out bod, gezien
de slotstand van €2,87 van vrijdag.


