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Volmachtformulier 
 

voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
 te houden op vrijdag 15 mei 2020 om 10:00 uur ten kantore van Aegon N.V. (de “Vennootschap”),  

Aegonplein 50, 2591 TV Den Haag, Nederland 
 
Let op: alle velden gemarkeerd met * zijn verplicht 
 

Ondergetekende, 

Voornaam *:  ________________________________________________________ 

Naam *:  ________________________________________________________ 

Land van verblijf *:     ________________________________________________________ 

Email adres *:  ________________________________________________________ 

 

Informatie over aandelenbezit 

Aantal aandelen gehouden op de registratiedatum (17 april 2020) *:   

________________________________________________________ 

Type aandelen * 

Aandelen aangehouden op een effectenrekening onder het Nederlandse girosysteem (bv. 

Aandelen gekocht op Euronext of een Europese elektronische multilaterale handelsfaciliteit)  

Registeraandelen 

Bij aandelen aangehouden op een effectenrekening onder het Nederlandse girosysteem 

Naam van uw commissionair/bank via welke u uw aandelen houdt *: 

________________________________________________________ 

Laatste vier cijfers van uw rekeningnummer *:  

________________________________________________________ 

 

Privacyverklaring 

 

De persoonlijke gegevens (met name het rekeningnummer) die via deze volmacht worden verstrekt,  

worden door Aegon N.V. verwerkt met als doel het verifiëren van uw aandelenbezit in Aegon N.V. op de 

registratiedatum. Aegon N.V. kan contact opnemen met uw commissionair/bank om uw aandelenbezit in 

Aegon te bevestigen. Aegon N.V. mag deze volmacht (inclusief de persoonsgegevens) gedurende 5 jaar na 

de datum van de AVA bewaren voor controledoeleinden.
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besluit hierbij een steminstructie af te geven aan de Secretaris van Aegon N.V., met het recht van 

substitutie: 

Agendapunt Voorstel VOOR TEGEN ONTHOUDING 

3.3 Remuneratierapport 2019*    

3.4 Vaststelling van de jaarrekening 2019    

4.1 
Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van 
Bestuur voor de uitoefening van hun taak in 2019 

   

4.2 
Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van 
Commissarissen voor de uitoefening van hun taak in 
2019 

   

5.1 
Vaststelling van het remuneratiebeleid voor de 
leden van de Raad van Bestuur 

   

5.2 
Vaststelling van het remuneratiebeleid voor de 
leden van de Raad van Commissarissen 

   

6.1 
Benoeming van Thomas Wellauer als lid van de Raad 
van Commissarissen 

   

6.2 
Benoeming van Caroline Ramsay als lid van de Raad 
van Commissarissen 

   

7.1 
Benoeming van Lard Friese als lid van de Raad van 
Bestuur 

   

8.1 
Voorstel tot intrekking van gewone aandelen en 
gewone aandelen B 

   

8.2 
Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van 
gewone aandelen met of zonder voorkeursrechten 

   

8.3 
Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van 
aandelen in verband met een claim-emissie 

   

8.4 
Machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging 
van eigen aandelen door de Vennootschap 

   

 

* Over agendapunt 3.3 wordt een adviserende stem uitgebracht 
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Deze steminstructie aan de Secretaris van Aegon N.V., volledig ingevuld en getekend, dient uiterlijk 13 mei 

2020 om 18:00 uur in het bezit te zijn van Aegon N.V. Een pdf van de getekende volmacht dient per e-mail 

te worden gestuurd naar de Secretaris van Aegon N.V.: Bieke.Debruyne@aegon.com. 

 

 

 

Plaats: ___________________________________  Datum: ___________________________ 2020 

Handtekening: _____________________________________________________________________ 

 

Een volmachtformulier dat niet (volledig) is ingevuld, niet is ondertekend of na 13 mei 2020 om 18:00 uur 

is ontvangen, is ongeldig. 

 

 

 

 

 

 

Gerechtigd tot deelname aan de AVA zijn diegenen die op de registratiedatum vrijdag 17 april 2020, na de verwerking van alle transacties op 

die datum, aandelen in Aegon N.V. houden. Tijdens de AVA kunnen er geen aandeelhoudersrechten worden uitgeoefend op aandelen die na 

17 april 2020 verkregen zijn. 

De informatie die in dit formulier wordt gevraagd, stelt de Vennootschap in staat de gerechtigheid tot deelname aan de AVA van de persoon te 

bevestigen. Personen die, op basis van de door hen verstrekte informatie, niet geidentificeerd kunnen worden als aandeelhouder op 

registratiedatum, zullen niet gerechtigd zijn om deel te nemen aan de AVA en zullen niet gerechtigd zijn hun aandeelhoudersrechten uit te 

oefenen. 

 


