SLOTDIVIDEND 2011
In de op 16 mei 2012 gehouden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders is het slotdividend over de
tweede helft van het boekjaar 2011 goedgekeurd op EUR 0,10 per gewoon aandeel.
AEGON N.V. biedt zijn aandeelhouders met betrekking tot het slotdividend over het boekjaar 2011 de keuze tussen
betaling volledig in contanten onder inhouding van 15% dividendbelasting, dan wel uitkering volledig in nieuwe
gewone aandelen ten laste van de agioreserve (in Nederland vrij van dividendbelasting). De waarde van het
slotdividend in aandelen zal ongeveer gelijk zijn aan het slotdividend in contanten.
Aandeelhouders kunnen hun keuze kenbaar maken gedurende de in onderstaand tijdschema aangegeven periode.
De definitieve uitkering in aandelen (‘aandelenfractie’) zal worden bepaald aan de hand van de gemiddelde koers van
het aandeel op Euronext Amsterdam over de vijf beursdagen 4 tot en met 8 juni 2012. Aan Euronext Amsterdam zal
geen handel in dividendrechten plaatsvinden.
Het tijdschema voor het slotdividend 2011 luidt als volgt:
18 mei 2012

:

ex-dividend notering aandeel

22 mei 2012

:

peildatum voor dividendgerechtigdheid

23 mei t/m 8 juni 2012

:

keuzeperiode slotdividend in contanten/aandelen

4 juni t/m 8 juni 2012

:

periode ter bepaling van de aandelenfractie slotdividend

8 juni 2012

:

persbericht inzake bepaling aandelenfractie slotdividend (na beurs)

15 juni 2012

:

betaalbaarstelling slotdividend in contanten en levering aandelen

Voor giraal gehouden aandelen wordt door de betreffende bank of andere aangesloten instelling in het algemeen de
keuze gemaakt voor dividend in aandelen, tenzij de aandeelhouder aan zijn bank een andere keuze kenbaar maakt.
Levering van nieuwe gewone aandelen zal uitsluitend geschieden op basis van het totale aantal op 8 juni 2012
geleverde dividendrechten, waarbij eventuele resterende fracties van één aandeel worden verrekend in contanten.
Aandeelhouders ingeschreven in het register van aandeelhouders van de vennootschap ontvangen separaat bericht
omtrent de wijze van uitkering van het slotdividend.
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