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De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AVA”) van Aegon N.V. (“de Vennootschap”) wordt gehouden  

op vrijdag 18 mei 2018 om 10.00 uur op het hoofdkantoor van Aegon, Aegonplein 50, 2591 TV Den Haag.

Agenda

1. Opening (*)

2. Presentatie over de gang van zaken in 2017 (*)

3. Jaarverslag en jaarrekening 2017

 3.1 Verslagen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen over 2017 (*) 

 3.2 Remuneratierapport 2017 (*)

 3.3 Implementatie van de Corporate Governance Code 2016 (*)

 3.4 Jaarrekening 2017 en accountantsrapport (*)

 3.5 Vaststelling van de jaarrekening 2017

 3.6 Goedkeuring van het slotdividend over 2017

4. Kwijting

 4.1 Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak in 2017

 4.2 Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak in 2017

5. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

 5.1 Herbenoeming van Corien M. Wortmann-Kool

 5.2 Herbenoeming van Robert W. Dineen

6. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen ter vervanging van effecten die onder de overgangsregeling 

(grandfathering) van Solvency II vallen

7.  Uitgifte en verkrijging van aandelen

 7.1 Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen

 7.2 Machtiging van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de uitgifte van gewone aandelen

 7.3 Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen in het kader van incentiveplannen

 7.4 Machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen door de Vennootschap

8. Wat verder ter tafel komt (*)

9. Sluiting (*)

(*) Over deze agendapunten wordt niet gestemd.

Het jaarverslag 2017 in de Engelse taal (Annual Report 2017) is beschikbaar op de website van Aegon (aegon.com), inclusief  

de jaarrekening, de verslagen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en andere documenten. Een gedrukt exemplaar  

is te bestellen met het formulier op de website.
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Toelichting op de agenda

Algemene mededelingen:

 � Op de website van Aegon (aegon.com) is een routebeschrijving beschikbaar.

 � Om te kunnen deelnemen is het noodzakelijk zich vóór aanvang van de vergadering te registreren. Zie de mededelingen onder  

het kopje 'Toegang tot de AVA en stemrechten' en 'Aanwezigheidsregistratie' op pagina 8 en 9 van deze agenda.

 � Na de aanwezigheidsregistratie ontvangen aandeelhouders en gevolmachtigden ofwel een meeting-ID, gebruikersnaam en 

wachtwoord om tijdens de vergadering met behulp van hun eigen smartphone/tablet te stemmen, ofwel een elektronisch  

stemkastje en een stemkaart om tijdens de vergadering te stemmen.

 � De Voorzitter zal de vergadering voorzitten in het Engels; voor simultane vertalingen (Engels-Nederlands en Nederlands-Engels)  

via een koptelefoon wordt gezorgd.

 � Het maken van audio- en/of beeldopnamen tijdens de vergadering is niet toegestaan, tenzij hier vóór de vergadering schriftelijk 

toestemming is gegeven.

 � Na de vergadering wordt een lichte lunch geserveerd.

1. Opening 

De vergadering zal worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Robert J. Routs.  

De conceptnotulen van de op 19 mei 2017 gehouden AVA zijn op 19 augustus 2017 op de website van Aegon (aegon.com) 

gepubliceerd en zijn gedurende drie maanden beschikbaar geweest voor commentaar. De definitieve notulen zijn ondertekend 

door de Voorzitter en de Secretaris en zijn sinds 19 november 2017 beschikbaar op de website van Aegon.

2. Presentatie over de gang van zaken in 2017 

De Raad van Bestuur zal een presentatie geven over de gang van zaken in 2017.

3. Jaarverslag 2017 en dividend 

3.1 Verslagen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen over 2017 

Bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Raad van Commissarissen, zoals deze in  

het jaarverslag 2017 zijn opgenomen.

 3.2 Remuneratierapport 2017 

Bespreking van het remuneratierapport 2017, zoals dit in het jaarverslag 2017 is opgenomen.

 3.3 Implementatie van de Corporate Governance Code 2016 

Bespreking van de implementatie van de Corporate Governance Code 2016.

 3.4 Jaarrekening 2017 en accountantsrapport 

Bespreking van de jaarrekening 2017 en het verslag van de externe accountant PricewaterhouseCoopers.

 3.5 Vaststelling van de jaarrekening 2017 

Voorgesteld wordt de jaarrekening over het boekjaar 2017 vast te stellen.

 3.6  Goedkeuring van het slotdividend over 2017 

Het dividendbeleid van Aegon is te vinden op pagina 367 van het jaarverslag 2017. Voorgesteld wordt om over 2017 een 

slotdividend vast te stellen van EUR 0,14 per gewoon aandeel en EUR 0,0035 per gewoon aandeel B. Dit voorstel betekent dat 

het totale dividend over het boekjaar 2017 uitkomt op EUR 0,27 per gewoon aandeel en EUR 0,00675 per gewoon aandeel B, 

rekening houdend met het interimdividend van EUR 0,13 per gewoon aandeel en EUR 0,00325 per gewoon aandeel B dat in 

september 2017 is uitgekeerd. Het slotdividend wordt naar keuze van de aandeelhouder in contanten of in gewone aandelen 

uitgekeerd. De waarde van het dividend in gewone aandelen zal ongeveer gelijk zijn aan de waarde van het dividend in contanten.
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 Indien het dividendvoorstel door de aandeelhouders wordt goedgekeurd, zullen de aan Euronext en de NYSE genoteerde aandelen 

Aegon op dinsdag 22 mei 2018 ex-dividend noteren. De registratiedatum voor het dividend is woensdag 23 mei 2018 voor zowel 

de aan Euronext als de aan de NYSE genoteerde aandelen. De periode waarin aandeelhouders kunnen kiezen tussen dividend in 

contanten of in aandelen loopt van dinsdag 29 mei tot en met vrijdag 15 juni 2018. De fractie ter bepaling van het dividend in 

aandelen wordt bepaald op basis van de gemiddelde koers van het aandeel Aegon aan de beurs van Euronext Amsterdam tijdens 

de vijf handelsdagen in de periode van maandag 11 juni tot en met vrijdag 15 juni 2018. Het dividend wordt per vrijdag 22 juni 2018 

betaalbaar gesteld. Onder Solvency II mag een vennootschap uitsluitend dividend uitkeren bij een solvabiliteitsratio van ten minste 

100% en indien verwacht wordt dat ook in de daarop volgende twaalf maanden een solvabiliteitsratio van ten minste 100% wordt 

gerealiseerd. Aegon gaat er vooralsnog vanuit dat per 22 juni 2018 en gedurende het jaar daarop aan dit vereiste wordt voldaan.

4. Kwijting 

4.1 Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak in 2017 

Voorgesteld wordt te besluiten tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun  

taak, voor zover daarvan blijkt uit het jaarverslag 2017 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van  

de jaarrekening 2017 aan de aandeelhouders is verstrekt.

 4.2 Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak in 2017 

Voorgesteld wordt te besluiten tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van 

hun taak, voor zover daarvan blijkt uit het jaarverslag 2017 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van 

de jaarrekening 2017 aan de aandeelhouders is verstrekt.

5. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 

5.1 Herbenoeming van Corien Wortmann-Kool 

Voorgesteld wordt om mevrouw Corien Wortmann-Kool te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een nieuwe 

termijn van vier jaar met ingang van 18 mei 2018 (d.w.z. tot aan het einde van de in 2022 te houden AVA). Volgens het schema  

van aftreden van de Raad van Commissarissen loopt haar huidige termijn in 2018 af. De Nomination and Governance Committee 

heeft de kwalificaties van mevrouw Wortmann-Kool (buiten haar aanwezigheid) besproken, heeft vastgesteld dat zij aan het 

profiel van de Raad van Commissarissen voldoet en heeft de Raad van Commissarissen geadviseerd om haar voor herbenoeming 

voor te dragen. Mevrouw Wortmann-Kool is herkiesbaar en bereid om lid van de Raad van Commissarissen te blijven. Informatie 

over de kwalificaties van mevrouw Wortmann-Kool en de wijze waarop zij aan het profiel van de Raad van Commissarissen 

voldoet, is te vinden in bijlage 1 bij deze agenda.

 5.2 Herbenoeming van Robert Dineen 

Voorgesteld wordt om de heer Robert Dineen te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een nieuwe termijn 

van vier jaar met ingang van 18 mei 2018 (d.w.z. tot aan het einde van de in 2022 te houden AVA). Volgens het schema van 

aftreden van de Raad van Commissarissen loopt zijn huidige termijn in 2018 af. De Nomination and Governance Committee heeft 

de kwalificaties van de heer Dineen besproken, heeft vastgesteld dat hij aan het profiel van de Raad van Commissarissen voldoet 

en heeft de Raad van Commissarissen geadviseerd hem voor herbenoeming voor te dragen. De heer Dineen is herkiesbaar en 

bereid om lid van de Raad van Commissarissen te blijven. Informatie over de kwalificaties van de heer Dineen en op welke wijze  

hij aan het profiel van de Raad van Commissarissen voldoet, is te vinden in bijlage 2 bij deze agenda.
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6. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen ter vervanging van effecten die onder de 
overgangsregeling (grandfathering) van Solvency II vallen  
Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te machtigen tot: 

1. uitgifte van gewone aandelen Aegon N.V.; en 

2. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen Aegon N.V.

Deze machtiging is beperkt tot: 

 � Vervanging van effecten die onder de overgangsregeling (grandfathering) van Solvency II vallen (zie pagina 105 van  

 het jaarverslag) door uitgifte van nieuwe effecten die voorwaardelijk converteerbaar zijn in aandelen;

 � Een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf 18 mei 2018; en 

 � Maximaal dertig procent (30%) van het kapitaal. Onder ’kapitaal’ wordt verstaan de totale nominale waarde van de gewone   

 aandelen die op het moment van afgifte van deze machtiging door de AVA uitstaan. 

 Deze machtiging kan uitsluitend door de AVA worden ingetrokken op voorstel van de Raad van Bestuur, welk voorstel vooraf   

 door de Raad van Commissarissen dient te zijn goedgekeurd.

 

Toelichting:

De Vennootschap is onderworpen aan het Solvency II-toezichtsregime, dat op 1 januari 2016 van kracht is geworden.  

Onder Solvency II is de Vennootschap verplicht om voldoende kapitaal aan te houden om verliezen te kunnen opvangen  

in tijden van stress en een buffer aan te houden voor meer veerkracht bij onverwachte verliezen. Een deel van het kapitaal  

van de Vennootschap kwalificeerde op 1 januari 2016 niet als “eigen vermogen” in de zin van Solvency II en kwam daarmee 

te vallen onder de overgangsregeling (grandfatheringsregime) van Solvency II (zie pagina 105 van het jaarverslag). 

Het eigen vermogen dat aldus onder de overgangsregeling valt, dient vóór 31 december 2025 te zijn vervangen door 

vermogensbestanddelen die wel aan de Solvency II-eisen voldoen.

Verwacht wordt dat een deel van dit eigen vermogen vervangen wordt door voorwaardelijk converteerbare effecten (contingent 

convertible securities) (“CSS”), die onder Solvency II als Tier 1 Restricted-kernvermogen worden aangemerkt. 

De CCS kunnen in gewone aandelen worden omgezet op het moment dat de solvabiliteitspositie van de Vennootschap onder 

bepaalde, door Solvency II regelgeving vastgestelde niveaus is gedaald. De intentie is dat de vennootschap CCS zal uitgeven onder 

markt conforme voorwaarden. Een eventuele conversie vindt dan plaats onder de bij uitgifte van de CCS gestelde voorwaarden 

en bepalingen, waarin onder meer de uitsluiting van voorkeursrechten, de wijze van converteren in gewone aandelen en de 

conversiekoers worden geregeld. De gevraagde machtiging omvat mede de vereiste machtiging tot uitgifte van aandelen ingeval 

van conversie van de CSS overeenkomstig die voorwaarden en bepalingen. De mogelijkheid om voorkeursrechten te beperken of 

uit te sluiten borgt een effectief functioneren van de CSS. 

De gevraagde machtiging dient niet als signaal te worden opgevat dat de Vennootschap al dan niet overgaat tot de uitgifte van CCS. 

De gevraagde machtiging tot het nemen van een besluit tot uitgifte van aandelen ter vervanging van vermogensbestanddelen die 

onder de genoemde overgangsregeling vallen, geldt in aanvulling op de jaarlijkse gevraagde machtigingen tot uitgifte van aandelen 

en beperking en uitsluiting van voorkeursrechten, die onder agendapunt 7 aan de orde komen.

Indien verleend, heeft deze machtiging tot gevolg dat de Raad van Bestuur gedurende vijf jaar de bevoegdheid heeft om, 

met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de voorwaarden en bepalingen voor de CCS vast te stellen, met inbegrip 

van de vooraf vastgestelde solvabiliteitsniveaus waarop conversie plaatsvindt, de uitsluiting van voorkeursrechten, het 

conversiemechanisme en de conversiekoers. 

7.  Uitgifte en verkrijging van aandelen 
Voorgesteld wordt om de volgende besluiten te nemen, die de Raad van Bestuur de nodige flexibiliteit moeten geven bij de 

uitgifte en verkrijging van aandelen Aegon N.V. De voorgestelde besluiten zullen in de plaats treden van de in 2017 genomen 

besluiten ten aanzien van de uitgifte en verkrijging van aandelen en zijn identiek aan de in 2017 verleende machtigingen.
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 7.1. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen 

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur, na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen, met ingang van  

18 mei 2018 voor een periode van achttien (18) maanden te machtigen om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen in 

Aegon N.V. en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in Aegon N.V. Deze bevoegdheid is jaarlijks beperkt 

tot tien procent (10%) van het kapitaal, plus tien procent (10%) van het kapitaal indien de uitgifte of de verlening van rechten 

geschiedt ter gelegenheid van de overname van een onderneming of vennootschap dan wel, indien de Raad van Bestuur en de 

Raad van Commissarissen dit noodzakelijk achten, om de kapitaalspositie van de Vennootschap veilig te stellen of op peil te 

houden. Onder ‘kapitaal’ wordt verstaan de totale nominale waarde van de gewone aandelen die geplaatst zijn op het moment  

dat voor de eerste maal in een kalenderjaar van deze machtiging gebruik wordt gemaakt. Deze machtiging kan uitsluitend door  

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden ingetrokken op voorstel van de Raad van Bestuur, welk voorstel vooraf 

door de Raad van Commissarissen dient te zijn goedgekeurd. 

 

Indien dit besluit wordt aangenomen, vervangt het de in 2017 verleende machtiging. De voorgestelde machtiging is identiek aan 

de in 2017 verleende machtiging. De voorgestelde machtiging geeft de Raad van Bestuur de nodige flexibiliteit en de mogelijkheid 

om snel te reageren op omstandigheden die een uitgifte van gewone aandelen noodzakelijk maken. Deze bevoegdheid kan voor 

ieder doel, anders dan in het kader van incentiveplannen, gebruikt worden en is beperkt tot de genoemde percentages van het 

kapitaal. De uitgifte van gewone aandelen wordt via een persbericht op de website van Aegon (aegon.com) geplaatst.

 7.2. Machtiging van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de uitgifte van gewone aandelen 

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur, na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen, met ingang van  

18 mei 2018 voor een periode van achttien (18) maanden te machtigen tot het beperken of uitsluiten van de voorkeursrechten 

van bestaande aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen in de Vennootschap of het toekennen van rechten tot het nemen 

van gewone aandelen in Aegon N.V. Deze machtiging is jaarlijks beperkt tot tien procent (10%) van het kapitaal, plus tien procent 

(10%) van het kapitaal indien de uitgifte geschiedt ter gelegenheid van de overname van een onderneming of vennootschap of, 

indien de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen dit noodzakelijk achten, om de kapitaalspositie van de Vennootschap 

veilig te stellen of op peil te houden. Onder ‘kapitaal’ wordt verstaan de totale nominale waarde van de gewone aandelen  

die geplaatst zijn op het moment dat voor de eerste maal in een kalenderjaar van deze machtiging gebruik wordt gemaakt.  

Deze machtiging kan uitsluitend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden ingetrokken op voorstel van de  

Raad van Bestuur, welk voorstel vooraf door de Raad van Commissarissen dient te zijn goedgekeurd. 

 

Indien dit besluit wordt aangenomen, vervangt het de in 2017 verleende machtiging. De voorgestelde machtiging is identiek aan 

de in 2017 verleende machtiging. De voorgestelde machtiging geeft de Raad van Bestuur in combinatie met de machtiging onder 

agendapunt 7.1 de nodige flexibiliteit en de mogelijkheid om snel te reageren op omstandigheden die een uitgifte van gewone 

aandelen met of zonder beperkte voorkeursrechten noodzakelijk maken. Deze machtiging is beperkt tot de genoemde percentages 

van het kapitaal. De uitgifte van gewone aandelen wordt via een persbericht op de website van Aegon (aegon.com) geplaatst.

 7.3. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen in het kader van incentiveplannen 

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur met ingang van 18 mei 2018 voor een periode van achttien (18) maanden te machtigen 

tot uitgifte van gewone aandelen en/of tot toekenning van rechten tot het nemen van gewone aandelen aan werknemers en/of 

het management van Aegon N.V. en/of ondernemingen waarmee Aegon N.V. een groep vormt, in het kader van een voor geheel 

Aegon ingesteld incentiveplan of het Beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur. Deze machtiging is per jaar beperkt tot één 

procent (1%) van het totale nominale bedrag van de gewone aandelen die zijn geplaatst op het moment dat voor de eerste maal  

in een kalenderjaar van deze machtiging gebruik wordt gemaakt. Deze machtiging kan uitsluitend door de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders worden ingetrokken op voorstel van de Raad van Bestuur, welk voorstel vooraf door de Raad van 

Commissarissen dient te zijn goedgekeurd.
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 Indien dit besluit wordt aangenomen, vervangt het de in 2017 verleende machtiging. De voorgestelde machtiging is identiek aan 

de in voorgaande jaren verleende machtiging. Binnen Aegon wordt de variabele beloning voor het senior management en voor de 

leden van de Raad van Bestuur doorgaans in contanten en/of in aandelen verspreid over verschillende jaren uitgekeerd, waarbij 

aan nadere voorwaarden voldaan moet worden. Deze machtiging betreft mede de aandelen die worden toegekend aan de leden 

van de Raad van Bestuur in het kader van het Beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur.

 7.4. Machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen 

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur met ingang van 18 mei 2018 voor een periode van achttien (18) maanden te 

machtigen tot verkrijging van eigen aandelen Aegon N.V. anders dan om niet. Het aantal aldus te verkrijgen aandelen is bepaald 

op ten hoogste tien procent (10%) van het totale geplaatste kapitaal van Aegon N.V. Gewone aandelen en gewone aandelen B 

mogen uitsluitend worden verkregen tegen een prijs die niet hoger mag liggen dan tien procent (10%) boven de onmiddellijk vóór 

verkrijging geldende marktwaarde van het betreffende aandeel. 

 

Indien dit besluit wordt aangenomen, vervangt het de in 2017 verleende machtiging. De voorgestelde machtiging is identiek aan 

de in voorgaande jaren verleende machtiging. Hoewel de Nederlandse wetgeving een inkoop van eigen aandelen toestaat tot  

een maximum van 50% van het totale geplaatste kapitaal van Aegon N.V., wordt voorgesteld om deze machtiging te beperken 

tot 10%. Deze machtiging geeft de Raad van Bestuur de nodige flexibiliteit en de mogelijkheid om snel te reageren op 

omstandigheden die een inkoop van eigen aandelen Aegon N.V. noodzakelijk maken en kan voor ieder doel gebruikt worden.
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Toegang tot de AVA en stemrechten
Gerechtigd tot deelname aan de AVA zijn diegenen die op de Registratiedatum, vrijdag 20 april 2018, na de verwerking van alle 

transacties op de Registratiedatum, aandelen in Aegon N.V. houden. Dit is van overeenkomstige toepassing op pandhouders en 

vruchtgebruikers van aandelen die het recht hebben om algemene vergaderingen van aandeelhouders van Aegon N.V. bij te wonen. 

Aandelen worden tot de datum van de AVA niet geblokkeerd. Houders van na 20 april 2018 verkregen aandelen kunnen tijdens  

de AVA geen vergaderrechten en stemrechten uitoefenen.

Aandeelhouders die hun aandelen giraal aanhouden en de AVA willen bijwonen (dan wel hun gevolmachtigden), dienen zich in  

de periode van zaterdag 21 april tot en met vrijdag 11 mei 2018, aan te melden bij ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) te Amsterdam.  

Dit kan via de website van ABN AMRO (abnamro.com/evoting) of via de eigen bank of commissionair (tussenpersoon) in Nederland  

in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer, onder overlegging van een verklaring van die tussenpersoon omtrent het aandelenbezit  

op bovenvermelde Registratiedatum.

Aandeelhouders die in het register van aandeelhouders van Aegon N.V. zijn ingeschreven, ontvangen een uitnodiging per post.  

Zij dienen uiterlijk vrijdag 11 mei 2018 aan Aegon N.V. schriftelijk kennis te geven van hun voornemen om de AVA bij te wonen.

Aandeelhouders die in het bezit zijn van uit hoofde van incentiveplannen onvoorwaardelijk toegekende aandelen Aegon, ontvangen een 

afzonderlijke e-mail met informatie over hoe zij zich voor de AVA kunnen aanmelden.

De agenda met toelichting is vanaf vrijdag 6 april 2018 beschikbaar op de website van Aegon (aegon.com/AGM) en zal worden 

toegestuurd aan de aandeelhouders die in het register van aandeelhouders van Aegon N.V. zijn ingeschreven. Houders van zogenoemde 

New York Registry Shares zullen een mededeling over het verwerven van volmachten (“proxy solicitation notice”) ontvangen.

Aandeelhouders die zich op de hierboven beschreven wijze bij ABN AMRO hebben aangemeld, kunnen hun stemrecht op verschillende 

manieren uitoefenen zonder de AVA bij te wonen:

1. Zij kunnen stemmen via het e-voting-systeem van ABN AMRO (abnamro.com/evoting), waarmee zij een steminstructie geven  

aan een (kandidaat)notaris van Allen & Overy LLP;

2. Zij kunnen door middel van een volmachtformulier iemand schriftelijk machtigen om hen te vertegenwoordigen; of

3. Zij kunnen door middel van een volmachtformulier een schriftelijke volmacht met steminstructie geven aan de Secretaris  

van Aegon N.V. Volmachtformulieren in het Nederlands en het Engels zijn te vinden op de website van Aegon (aegon.com).

Aandeelhouders die in het register van aandeelhouders van Aegon N.V. zijn ingeschreven, kunnen ook stemmen zonder de AVA bij te wonen 

door iemand schriftelijk te machtigen om hen te vertegenwoordigen of door een schriftelijke volmacht met steminstructie te geven aan de 

Secretaris van de Vennootschap. Volmachtformulieren in het Nederlands en het Engels zijn te vinden op de website van Aegon.

Aandeelhouders die in het bezit zijn van uit hoofde van een incentiveplannen onvoorwaardelijk toegekende aandelen Aegon, ontvangen 

een e-mail met daarin een link om te stemmen via het e-voting-systeem van ABN AMRO, waarmee zij een steminstructie geven aan een 

(kandidaat)notaris van Allen & Overy LLP. Deze aandeelhouders kunnen ook iemand schriftelijk  

machtigen (al dan niet met steminstructie) om namens hen te stemmen.
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Aanwezigheidsregistratie
Naast aanmelding conform de voorschriften zoals beschreven onder “Toegang tot de AVA en stemrechten” dienen deelnemers aan  

de AVA zich voorafgaand aan de vergadering (tussen 9.00 uur en de aanvang van de AVA om 10.00 uur) persoonlijk te laten registreren 

bij de registratiebalie bij de ingang van de vergaderzaal. Daarbij dienen zij zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 

Gevolmachtigden dienen tevens een schriftelijke volmacht te tonen.

Na persoonlijke registratie bij de AVA kunnen stemgerechtigden kiezen of zij willen stemmen via een stem-app of via een elektronisch 

stemkastje met een stemkaart.

 � Stem-app: stemgerechtigden wordt geadviseerd vóór de AVA de stem-app ‘Lumi AGM’ te downloaden in de iOS App Store of de 

Google Play Store door te zoeken op en downloaden van ‘Lumi AGM’. Aandeelhouders die de app niet willen downloaden of geen 

iOS- of Android-apparaat hebben, kunnen tijdens de AVA stemmen via de webpagina https://web.lumiagm.com. Bij het openen 

van de stem-app ziet u een grijs invoerveld. De Meeting ID, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het gebruik van een eigen 

smartphone of tablet tijdens de AVA worden na registratie bij de ingang van de vergaderzaal aan de aandeelhouders verstrekt.  

Zorg ervoor dat uw smartphone of tablet voldoende opgeladen is.

 � Elektronisch stemkastje: stemgerechtigden kunnen ook kiezen voor een elektronisch stemkastje en een stemkaart om tijdens de AVA 

hun stem uit te brengen.

Schriftelijke vragen
Aegon biedt aandeelhouders tot en met vrijdag 11 mei 2018 de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen over de agendapunten. 

Deze vragen worden, eventueel gecombineerd, tijdens de AVA behandeld en besproken. Vragen dienen te worden gericht aan het 

Investor Relations team van Aegon (e-mail: ir@aegon.com, of per post: Aegon N.V., Investor Relations, Jan Willem Weidema, Postbus 85, 

2501 CB Den Haag).

Den Haag, 6 april 2018

Namens de Raad van Commissarissen, 

Robert J. Routs, 

Voorzitter

Bijlagen:
1. Biografie van mevrouw C.M. Wortmann-Kool

2. Biografie van de heer R.W. Dineen 
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Bijlage 1: Biografie van mevrouw C.M. Wortmann-Kool

Agendapunt 5.1: Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Corien Wortmann-Kool als lid van de Raad van Commissarissen

De wettelijk vereiste gegevens omtrent mevrouw Wortmann-Kool in verband met haar onder agendapunt 5.1 voorgestelde 

herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen zijn als volgt:

 

Naam : Corien Wortmann-Kool

Leeftijd : 58 

Geslacht : Vrouw

Nationaliteit : Nederlands

Beroep/hoofdfunctie : Bestuursvoorzitter van de Stichting Pensioenfonds ABP 

Belangrijkste vorige functie : Lid van het Europees Parlement 

Aandelen in de Vennootschap :  Geen

Overige commissariaten : Lid van de Raad van Commissarissen van het Kadaster (niet beursgenoteerd),  

  lid van de raad van advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek,  

  voorzitter van de raad van toezicht van Save the Children Nederland en    

  vicevoorzitter van de Europese Volkspartij

Mevrouw Corien M. Wortmann-Kool studeerde politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar zij haar Master behaalde.

Mevrouw Wortmann-Kool is bestuursvoorzitter van de Stichting Pensioenfonds ABP. Zij is voormalig lid van het Europees Parlement  

en vicevoorzitter van de EVP-fractie (Europese Volkspartij) voor financiën, economie en milieu. 

Mevrouw Wortmann-Kool heeft uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving voor de financiële sector, waaronder Solvency II,  

het financiële toezicht in Europa, de wet- en regelgeving voor de financiële markten en het mededingingsbeleid. Daarnaast heeft zij 

uitgebreide kennis van pensioenen, vermogensbeheer, risicomanagement en corporate governance. 

Mevrouw Wortmann-Kool werd in mei 2014 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Aegon en is vicevoorzitter van de Raad 

van Commissarissen en lid van de Audit Committee en de Nomination and Governance Committee. Mevrouw Wortmann-Kool was niet 

aanwezig op de momenten dat haar eigen voorstel tot herbenoeming binnen de Nomination and Governance Committee is besproken. 

De Nomination and Governance Committee is van mening dat haar kennis en ervaring de gewenste expertise opleveren en dat haar 

herbenoeming een waarborg vormt voor de continuïteit en kennis van de organisatie binnen de Raad van Commissarissen. De Nomination 

and Governance Committee heeft de Raad van Commissarissen daarom geadviseerd om haar voor te dragen voor herbenoeming voor 

een tweede termijn van vier jaar. De Raad van Commissarissen heeft dat advies opgevolgd en adviseert de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders om mevrouw Wortmann-Kool met ingang van 18 mei 2018 te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen 

voor een nieuwe zittingstermijn van vier jaar. Er is geen belangenverstrengeling tussen mevrouw Wortmann-Kool en Aegon. 
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Bijlage 2: Biografie van de heer R.W. Dineen

Agendapunt 5.2: Voorstel tot herbenoeming van de heer Robert Dineen als lid van de Raad van Commissarissen

De wettelijk vereiste gegevens omtrent de heer Dineen in verband met zijn onder agendapunt 5.2 voorgestelde  

herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen zijn als volgt:

Naam : Robert Dineen

Leeftijd : 68

Geslacht : Man

Nationaliteit : Amerikaans

Beroep/hoofdfunctie : Niet-uitvoerend bestuurder

Belangrijkste vorige functie : Vice Chairman van Lincoln Financial Network 

Aandelen in de Vennootschap : 10,000

Overige commissariaten: : Non-Executive Chairman van de Board van Aretec Inc (niet-beursgenoteerde,   

  Amerikaanse onderneming)

De heer Robert W. Dineen behaalde zijn Bachelor of Arts aan Belmont Abbey College. 

De heer Dineen trad op 1 mei 2013 terug als Vice Chairman van Lincoln Financial Network en als lid van het Senior Management 

Committee van de Lincoln Financial Group. Vóór zijn tijd bij de Lincoln Financial Group was de heer Dineen Senior Vice President  

en hoofd van de Managed Asset Group bij Merrill Lynch.

De heer Dineen heeft uitgebreide kennis van de verzekeringssector in de VS. Daarnaast heeft hij zeer veel ervaring op het gebied van 

bestuur, productie en distributie, corporate governance, naleving van wet- en regelgeving, vermogensbeheer, organisatieontwikkeling  

en doelmatigheid, risicobeheer en fusies & overnames.

De heer Dineen werd in 2014 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Aegon en is lid van de Audit Committee en de 

Risk Committee. De Nomination and Governance Committee is unaniem van mening dat zijn kennis en ervaring de gewenste expertise 

opleveren en dat zijn herbenoeming een waarborg vormt voor de continuïteit en kennis van de organisatie binnen de Raad van 

Commissarissen. De Nomination and Governance Committee heeft de Raad van Commissarissen derhalve geadviseerd om hem voor te 

dragen voor herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. De Raad van Commissarissen heeft dat advies opgevolgd en adviseert 

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om de heer Dineen met ingang van 18 mei 2018 te herbenoemen als lid van de Raad van 

Commissarissen voor een nieuwe zittingstermijn van vier jaar. Er is geen belangenverstrengeling tussen de heer Dineen en Aegon. 



Over Aegon 

Aegon’s geschiedenis gaat ruim 170 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een 
internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van 
levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. 
Aegon heeft een duidelijke doelstelling om mensen te helpen financiële zekerheid te bereiken in alle fasen van hun leven.  
Meer informatie: on aegon.com.


