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Volmachtformulier 
 

voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

 te houden op vrijdag 17 mei 2019 om 10:00 uur ten kantore van Aegon N.V. (de “Vennootschap”),  

Aegonplein 50, 2591 TV Den Haag, Nederland 

 

Ondergetekende, 

Naam en voorletters:  ________________________________________________________ 

Adres:     ________________________________________________________ 

Woonplaats:  ________________________________________________________ 

Aantal op de Registratiedatum, 19 april 2019 gehouden aandelen:____________________________ 

besluit hierbij te kiezen voor (gelieve aan te kruisen welke Optie u kiest en de benodigde gegevens in 

te vullen): 

Optie A:   

of 

Optie B 

*** 

Optie A: volmacht verlenen om zich tijdens de vergadering te laten vertegenwoordigen door een 

gevolmachtigde  

Ondergetekende verklaart om de persoon wiens gegevens hieronder zijn ingevuld te machtigen om 

ondergetekende te vertegenwoordigen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2019 

van Aegon N.V. en namens ondergetekende te spreken en te stemmen over de agendapunten. 

Naam en voorletters:  ________________________________________________________ 

Adres:  ________________________________________________________ 

Woonplaats:  ________________________________________________________ 

 

Voorafgaande aan de vergadering, bij de aanwezigheidsregistratie, dient de gevolmachtigde de 

schriftelijke volmacht te tonen en zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.  

*** Einde optie A 
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Optie B: een steminstructie afgeven aan de Secretaris van Aegon N.V. 

 

Agendapunt Voorstel VOOR TEGEN ONTHOUDING 

3.4 Vaststelling van de jaarrekening 2018 � � � 

3.5 Goedkeuring van het slotdividend over 2018 � � � 

4. 

Benoeming van PricewaterhouseCoopers als 

onafhankelijke accountant voor de jaarrekeningen 

2019 en 2020 

� � � 

5.1 
Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van 

Bestuur voor de uitoefening van hun taak in 2018 
� � � 

5.2 

Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van 

Commissarissen voor de uitoefening van hun taak in 

2018 

� � � 

6.1 
Vaststelling van het remuneratiebeleid voor de 

leden van de Raad van Commissarissen 
� � � 

7.1 Herbenoeming van Ben J. Noteboom � � � 

8.1 Herbenoeming van Alexander R. Wynaendts � � � 

9.1 
Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van 

gewone aandelen met of zonder voorkeursrechten 
� � � 

9.2 
Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van 

gewone aandelen in verband met een claim-emissie 
� � � 

9.3 
Machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging 

van eigen aandelen door de Vennootschap 
� � � 

 

Deze steminstructie aan de Secretaris van Aegon N.V. dient uiterlijk 10 mei 2019 in het bezit te zijn 

van Aegon N.V. en dient gestuurd te worden aan:  

 

Aegon N.V. 

T.a.v. Secretaris Raad van Bestuur Aegon N.V.  

Postbus 85 

2501 CB Den Haag 

 

Indien verzonden vanuit Nederland, kan de steminstructie ook naar onderstaand adres worden 

gestuurd: 

 

Aegon N.V. 

T.a.v. Secretaris Raad van Bestuur Aegon N.V.  

Antwoordnummer 272 

2501 VC Den Haag.  

 

*** Einde Optie B 
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Plaats: ___________________________________  Datum: ___________________________ 2019 

Handtekening: _____________________________________________________________________ 

 

Een volmachtformulier dat niet (volledig) is ingevuld, niet is ondertekend of na 10 mei 2019 is 

ontvangen, is ongeldig. 

 

 


