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Aegon’s geschiedenis gaat ruim 150 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot 

een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 25 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder 

van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiële dienstverleners 

ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling: klanten helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. 

Meer informatie: aegon.com. 

 

Aegon publiceert agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

Aegon N.V. heeft vandaag de agenda gepubliceerd voor de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders (AVA), die wordt gehouden op woensdag 20 mei 2015. 

De agenda bevat een voorstel tot herbenoeming van A.R. (Alex) Wynaendts als 

bestuursvoorzitter (CEO) van Aegon. Het betreft een nieuwe termijn van vier jaar. De 

voordracht vanuit de Raad van Commissarissen is gebaseerd op de ruime internationale 

ervaring van Alex Wynaendts in de financiële dienstverlening, zijn leiderschap en visie en 

zijn functioneren als CEO. Hij heeft de missie van Aegon opnieuw gedefinieerd, waarbij de 

dienstverlening aan de klant een centrale plaats inneemt in de bedrijfsstrategie. Verder  

heeft hij Aegon in staat gesteld te profiteren van kansen in de markt, met een sterke 

kapitaalpositie en gezonde kasstromen die een aanhoudend groeiend dividend opleveren.  

Alex Wynaendts (1960) is in 1997 in dienst getreden bij Aegon. In april 2008 werd hij 

benoemd tot CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur. Tijdens de AVA in 2011 is hij 

herbenoemd. 

Daarnaast wordt de aandeelhouders voorgesteld om B.J. (Ben) Noteboom te benoemen  

als lid van de Raad van Commissarissen. Ook hier geldt een termijn van vier jaar. Ben 

Noteboom wordt voorgedragen op basis van zijn ervaring als CEO van de internationaal 

opererende uitzendorganisatie Randstad Holding en zijn kennis en expertise op het gebied 

van branding en marketing.  

Meer details over de voorgestelde (her)benoemingen zijn te vinden in de agenda van de 

AVA. Andere punten op de agenda zijn een voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 

2014 en een voorstel tot goedkeuring van het slotdividend over 2014 van EUR 0,12 per 

aandeel, waarmee het totale dividend uitkomt op EUR 0,23 per aandeel.  

Alle informatie over de AVA is beschikbaar op de corporate website aegon.com. 

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website aegon.com.  
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