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Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Aegon N.V., te houden op woensdag 15 mei 2013 om 9.30 uur 

op het hoofdkantoor van Aegon, Aegonplein 50 te ’s-Gravenhage.

Agenda

1. Opening (*)

2. Presentatie over de gang van zaken in 2012 (*)

3.1 Jaarverslag 2012 (*)

3.2 Jaarrekening 2012: Voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2012

4. Voorstel tot goedkeuring van het slotdividend over het boekjaar 2012

5. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur

6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen

7.1 Voorstel tot benoeming van de externe accountant voor de Jaarrekening 2013

7.2 Voorstel tot benoeming van de externe accountant voor de Jaarrekeningen 2014 - 2016

8. Voorstel tot wijziging van de kapitaalstructuur, inclusief voorstel tot statutenwijziging

9. Voorstel tot wijziging van het Beloningsbeleid van de Raad van Commissarissen

10. Voorstel tot benoeming van de heer Darryl D. Button als lid van de Raad van Bestuur

11. Voorstel tot herbenoeming van de heer Shemaya Levy als lid van de Raad van Commissarissen

12. Voorstel tot benoeming van mevrouw Dona D. Young als lid van de Raad van Commissarissen

13. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen

14. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de uitgifte van 

gewone aandelen

15. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen in het kader van incentiveplannen

16. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap

17. Wat verder ter tafel komt (*)

18. Sluiting van de vergadering (*)

(*) Over deze agendapunten wordt niet gestemd.

Het jaarverslag 2012 in de Engelse taal (Annual Report 2012) is beschikbaar op de corporate website (aegon.com). Het verslag is 

te bestellen door middel van het formulier op de website.
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Toelichting op de agenda

Algemene mededelingen:

 � Voor het uitoefenen van stemrechten is registratie vóór aanvang van de vergadering vereist. Zie ook de mededelingen onder 

het kopje “Toegang tot de AVA en stemrechten” en “Aanwezigheidsregistratie” op bladzijde 10 en 11 van deze agenda.

 � Bij de aanwezigheidsregistratie ontvangen aandeelhouders en gevolmachtigden een elektronisch stemkastje en een 

stemkaart die gebruikt moeten worden wanneer er tijdens de vergadering gestemd wordt.

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

Engels/Nederlands) wordt gezorgd.

 � Het maken van audio-/visuele opnamen tijdens de vergadering is niet toegestaan tenzij vóór de vergadering hiervoor 

schriftelijk toestemming is gegeven.

 � Na de vergadering worden broodjes geserveerd.

1. Opening

 Opening van de vergadering door de Voorzitter, de heer R.J. Routs. De conceptnotulen van de op 16 mei 2012 gehouden 

AVA zijn op 16 augustus 2012 op Aegon’s corporate website (aegon.com) gepubliceerd en zijn gedurende drie maanden 

beschikbaar geweest voor commentaar. De definitieve notulen zijn op 16 november 2012 ondertekend door de Voorzitter  

en de Secretaris en zijn sindsdien beschikbaar op Aegon’s corporate website (aegon.com).

2. Presentatie over de gang van zaken in 2012

 De Raad van Bestuur zal een presentatie geven over de gang van zaken gedurende 2012.

3.1 Jaarverslag 2012

 Bespreking van het Jaarverslag 2012 (Annual Report 2012), waaronder het verslag van de Raad van Bestuur, het verslag van 

de Raad van Commissarissen, de Corporate Governance en de Jaarrekening 2012.

3.2 Jaarrekening 2012: Voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2012

 Voorgesteld wordt de Jaarrekening over het boekjaar 2012 vast te stellen.

4. Voorstel tot goedkeuring van het dividend over het boekjaar 2012

 Voorgesteld wordt over 2012 een slotdividend vast te stellen van EUR 0,11 per gewoon aandeel. Dit voorstel betekent dat 

het totale dividend over het boekjaar 2012 EUR 0,21 per gewoon aandeel zal bedragen, gegeven het interimdividend van 

EUR 0,10 dat in september 2012 is betaald. Het slotdividend wordt naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten 

of geheel in gewone aandelen uitgekeerd. De waarde van het slotdividend in gewone aandelen zal ongeveer hetzelfde 

bedragen als de waarde van het slotdividend in contanten.

 Indien het dividend wordt goedgekeurd door de aandeelhouders, zullen de aandelen Aegon vanaf vrijdag 17 mei 2013 ex 

dividend noteren. De registratiedatum voor het dividend is dinsdag 21 mei 2013. De periode waarin aandeelhouders kunnen 

kiezen tussen dividend in contanten of in aandelen loopt van donderdag 23 mei tot en met vrijdag 7 juni 2013. De fractie ter 

bepaling van het dividend in aandelen zal worden 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 3 juni 2013 tot en met vrijdag 7 juni 

2013. Het dividend wordt per vrijdag 14 juni 2013 betaalbaar gesteld.

 Het dividendbeleid van Aegon is toegelicht in het jaarverslag 2012 (Annual Report 2012, pagina 316-317) en is besproken 

tijdens de Aandeelhoudersvergadering 2012.
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5. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur

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

taken, voor zover daarvan blijkt uit het Jaarverslag over het boekjaar 2012 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan 

de vaststelling van de Jaarrekening 2012 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt.

6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen

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

van hun taken, voor zover daarvan blijkt uit het Jaarverslag over het boekjaar 2012 of uit informatie die anderszins 

voorafgaand aan de vaststelling van de Jaarrekening 2012 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt.

7.1 Voorstel tot benoeming van de externe accountant voor de Jaarrekening 2013

 Conform het advies van het Audit Committee van de Raad van Commissarissen wordt voorgesteld te besluiten om  

Ernst & Young de wettelijk vereiste opdracht te verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening over het boekjaar 2013.

7.2 Voorstel tot benoeming van de externe accountant voor de Jaarrekeningen 2014 - 2016

 Conform het advies van het Audit Committee van de Raad van Commissarissen wordt voorgesteld te besluiten om 

PricewaterhouseCoopers de wettelijk vereiste opdracht te verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening over de boekjaren 

2014 tot en met 2016. Deze aanbeveling is het resultaat van een selectieprocedure.

8. Voorstel tot wijziging van de kapitaalstructuur, inclusief voorstel tot statutenwijziging

 Op 15 februari 2013 hebben Aegon N.V. en Vereniging Aegon door middel van een persbericht bekend gemaakt 

overeenstemming te hebben bereikt over de uitvoering van een plan (het “Wijzigingsplan Preferente Aandelen”), onder 

voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders van Aegon N.V. Het Wijzigingsplan Preferente Aandelen behelst een 

vereenvoudiging van de kapitaalstructuur van Aegon, waarbij Aegon ook onder de nieuwe Europese solvabiliteitseisen een 

kwalitatief hoogwaardige kapitaalbasis behoudt.

 Voorgesteld wordt het Wijzigingsplan Preferente Aandelen goed te keuren, bestaande uit de volgende onderdelen:

 1. Terugbetaling aan Vereniging Aegon van een deel van het oorspronkelijk op de preferente aandelen A gestorte agio ter  

 grootte van EUR 400 miljoen.

 2. Wijziging van de statuten van Aegon N.V. conform het conceptvoorstel dat als bijlage 1A (pagina 12) bij deze agenda is 

  gevoegd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, omzetting van 329.773.000 preferente aandelen A en B in 

  120.713.389 gewone aandelen en 566.313.694 gewone aandelen B. Dit besluit tot wijziging van de statuten van 

  Aegon N.V. houdt mede in dat de aandeelhouders besluiten tot machtiging van ieder lid van de Raad van Bestuur en   

 iedere (kandidaat)notaris van Allen & Overy LLP te Amsterdam om, ieder voor zich, de akte van statutenwijziging te   

 doen verlijden.

 3. Wijziging van de Stemrechtovereenkomst tussen Aegon N.V. en Vereniging Aegon (de huidige preferente    

 stemrechtovereenkomst), conform het conceptvoorstel dat als bijlage 1B (pagina 22) bij deze agenda is gevoegd.

 4. Wijziging van de Fusieovereenkomst 1983 tussen Aegon N.V. en Vereniging Aegon (“Fusieovereenkomst 1983”), 

  conform het conceptvoorstel dat als bijlage 1C (pagina 28) bij deze agenda is gevoegd.
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 Toelichting: 

 Het Wijzigingsplan Preferente Aandelen bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Terugbetaling aan Vereniging Aegon van een deel van het oorspronkelijk op de preferente aandelen A gestorte agio ter  

 grootte van EUR 400 miljoen. 

 2. Wijziging van de statuten van Aegon N.V., waaronder begrepen omzetting van alle preferente aandelen A en B in   

 gewone aandelen en gewone aandelen B, elk met een nominale waarde van EUR 0,12 en stemrecht van één stem per  

 aandeel. De totale nominale waarde van alle preferente aandelen vóór conversie is gelijk aan de totale nominale 

  waarde van de gewone aandelen en de gewone aandelen B die bij de conversie gecreëerd worden. Ingeval van een 

  Bijzondere Aanleiding (zoals gedefinieerd onder punt 3 hieronder) blijft het stemrecht derhalve 32,6%.

  In bijlage 1A (pagina 12) zijn de huidige statutaire bepalingen opgenomen waarop wijzigingen worden voorgesteld.  

 In deze bijlage zijn de wijzigingen aangegeven in de vorm van aanvullingen en doorhalingen en is per te wijzigen 

  bepaling tevens een nadere toelichting opgenomen die ter aanvulling geldt op de onderhavige toelichting.

  De samenstelling van het aandelenkapitaal op 13 februari 2013 is de basis voor de berekeningen die in verband met de  

 conversie zijn gemaakt.

  De omzetting van alle preferente aandelen in gewone aandelen en in gewone aandelen B is als volgt vastgesteld:

  De reële waarde van alle preferente aandelen, die een boekwaarde hebben van EUR 2,1 miljard, is bepaald op  

 EUR 1.138 miljoen. Deze reële waarde is gebaseerd op een waardering van het preferente dividend volgens de  

  discounted cashflow-methode, uitgaande van marktparameters op 13 februari 2013:

 ° Het dividend op de preferente aandelen betreft een percentage gelijk aan het vaste rentetarief van de Europese 

Centrale Bank voor basisherfinancieringstransacties, vermeerderd met één komma vijfenzeventig (1,75) 

procentpunt, en wordt berekend over de nominale waarde van de preferente aandelen inclusief agio. 

 ° De reële waarde van de preferente aandelen wordt berekend over het totaal gestorte bedrag (nominale waarde 

plus agio) op die preferente aandelen voorafgaande aan de terugbetaling door Aegon N.V. van  

EUR 400 miljoen aan agio;

 ° De reële waarde wordt vervolgens verminderd met het teruggestorte agio (EUR 400 miljoen) en met het dividend 

op de preferente aandelen over 2012 en over het eerste halfjaar van 2013 (in totaal EUR 83 miljoen), dat vóór 

effectuering van de omzetting wordt uitgekeerd.

  De resterende waarde van de preferente aandelen (EUR 655 miljoen) wordt aangewend voor de omzetting van de  

  preferente aandelen in gewone aandelen en in gewone aandelen B. Zie bijlage 1D (pagina 33) voor de wijze van   

 waardering van de preferente aandelen (Engelstalig).

  

  In verband met het Wijzigingsplan Preferente Aandelen zijn door Keefe, Bruyette & Woods Limited bepaalde financiële  

 diensten aan Aegon N.V. verleend en is een fairness opinion afgegeven. Zie bijlage 1E (pagina 34).  

  Het aantal door Vereniging Aegon te ontvangen gewone aandelen wordt gebaseerd op de naar volume gewogen   

 gemiddelde koers van gewone aandelen Aegon N.V. op Euronext Amsterdam in de periode vanaf 15 februari tot en met  

 28 februari 2013. De naar volume gewogen gemiddelde koers bedroeg in deze periode EUR 4,86.

  Bij de omzetting worden alle preferente aandelen A en B omgezet in gewone aandelen en gewone aandelen B.  

 De introductie van gewone aandelen B is bedoeld om het stemrecht van Vereniging Aegon ingeval van een Bijzondere  

 Aanleiding te handhaven op 32,6%. Aan een gewoon aandeel B is hetzelfde volledige stemrecht verbonden als aan  

  een gewoon aandeel, maar de aan een gewoon aandeel B verbonden financiële rechten zijn vastgesteld op 1/40e van  

 de financiële rechten verbonden aan een gewoon aandeel.
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  Ter bepaling van het aantal gewone aandelen en gewone aandelen B na conversie is de volgende berekening uitgevoerd.  

 Op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van EUR 4,86 per gewoon aandeel zou de omzetting van 

  de resterende waarde van de preferente aandelen (EUR 655 miljoen) in enkel gewone aandelen resulteren in 

  135 miljoen gewone aandelen. Een deel van de preferente aandelen wordt echter omgezet in gewone aandelen B,   

 zodat Vereniging Aegon ingeval van een Bijzondere Aanleiding 32,6% stemrecht behoudt en ingeval van Normale 

 Omstandigheden (zoals gedefinieerd onder punt 3 hieronder) een stempercentage heeft dat evenredig is aan de   

 financiële rechten die aan haar aandelen zijn verbonden.

  Aangezien een gewoon aandeel B een waarde heeft van 1/40e van de waarde van een gewoon aandeel, worden alle  

 preferente aandelen A en B omgezet in 120.713.389 gewone aandelen (met een totale waarde van EUR 586 miljoen)  

 en 566.313.694 gewone aandelen B (met een totale waarde van EUR 69 miljoen).

  Vereniging Aegon heeft na de omzetting in totaal 292.687.444 gewone aandelen en 566.313.694 gewone aandelen B  

 en heeft na wijziging van de Stemrechtovereenkomst onder Normale Omstandigheden circa 14,8% van de stemrechten.

 3. Wijziging van de Stemrechtovereenkomst tussen Aegon N.V. en Vereniging Aegon. In bijlage 1B (pagina 22) zijn de   

 huidige bepalingen in de Stemrechtovereenkomst opgenomen. In deze bijlage zijn de wijzigingen aangegeven in de vorm 

  van aanvullingen en doorhalingen en is per te wijzigen bepaling tevens een nadere toelichting opgenomen die ter 

  aanvulling geldt op de onderhavige toelichting.

  Aangezien beide soorten aandelen dezelfde nominale waarde hebben (EUR 0,12), zijn op grond van het Nederlandse  

  vennootschapsrecht aan beide soorten hetzelfde volledige stemrecht verbonden. De beoogde wijziging van de  

  Stemrechtovereenkomst zorgt ervoor dat Vereniging Aegon onder normale omstandigheden (“Normale   

  Omstandigheden”), dat wil zeggen tenzij er sprake is van een Bijzondere Aanleiding als hieronder vermeld, niet langer  

 méér stemmen kan uitbrengen dan overeenkomt met de aan haar aandelenbelang verbonden financiële rechten. Dit  

 betekent dat Vereniging Aegon onder Normale Omstandigheden één stem kan uitbrengen per gewoon aandeel en   

 één stem per 40 gewone aandelen B.

  De definitie van “bijzondere aanleiding” in de Stemrechtovereenkomst blijft ongewijzigd. In omstandigheden waarin 

  sprake is van een bijzondere aanleiding als bedoeld in artikel 1.3 van de Stemrechtovereenkomst (“Bijzondere 

  Aanleiding”), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de situatie waarin een vijandig overnamebod is gedaan en  

  omstandigheden waarin de belangen van Aegon N.V. naar het oordeel van Vereniging Aegon (anderszins) ernstig   

 worden bedreigd, kan Vereniging Aegon meer stemmen blijven uitoefenen dan onder Normale Omstandigheden. Ingeval  

 er sprake is van een Bijzondere Aanleiding kan Vereniging Aegon één stem per gewoon aandeel en één stem per  

  gewoon aandeel B uitoefenen, waardoor het stemrecht alsdan uitkomt op 32,6%. Dit percentage betreft een 

  maximum waarin de huidige Stemrechtovereenkomst niet voorziet. Door dit maximum is het Vereniging Aegon niet 

  toegestaan één stem per gewoon aandeel B uit te brengen wanneer haar totale stemrecht daarmee uitkomt op meer 

  dan 32,6%.

  In de huidige situatie kan Vereniging Aegon onder Normale Omstandigheden één stem per preferent aandeel A of B 

  uitbrengen, hetgeen gelijk staat aan de stemrechten die aan een gewoon aandeel zijn verbonden. Volgens de huidige  

 regeling kan Vereniging Aegon indien er sprake is van een Bijzondere Aanleiding het volledige stemrecht uitoefenen   

 dat verbonden is aan haar preferente aandelen A en B. Aangezien de preferente aandelen A en B een nominale waarde  

 hebben van EUR 0,25 (ten opzichte van EUR 0,12 per gewoon aandeel), komt dit volledige stemrecht neer op 25/12e  

 per preferent aandeel A of B.

  Een preferent aandeel B heeft een lagere reële waarde dan een gewoon aandeel of een preferent aandeel A. Vereniging  

 Aegon kan onder Normale Omstandigheden echter wel één stem per preferent aandeel B uitbrengen, hetgeen gelijk  
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 staat aan de stemrechten die aan een gewoon aandeel en onder Normale Omstandigheden aan een preferent aandeel  

 A zijn verbonden. Als gevolg daarvan kan Vereniging Aegon op dit moment onder Normale Omstandigheden meer  

  stemmen uitbrengen (22%) dan enkel op basis van de reële waarde van haar aandelenbezit (19%) logisch zou zijn. Door 

  wijziging van de Stemrechtovereenkomst wordt het stemrecht onder Normale Omstandigheden in overeenstemming 

  gebracht met de reële waarde van het aandelenbezit van Vereniging Aegon.

 4. Wijziging van de Fusieovereenkomst 1983 tussen Aegon N.V. en Vereniging Aegon. In bijlage 1C (pagina 28) zijn de 

  huidige bepalingen in de Fusieovereenkomst 1983 opgenomen. In deze bijlage zijn de wijzigingen aangegeven en is per  

 te wijzigen bepaling tevens een nadere toelichting opgenomen die ter aanvulling geldt op de onderhavige toelichting.

  Na de beoogde wijziging van de Fusieovereenkomst 1983 heeft de calloptie van Vereniging Aegon betrekking op   

 gewone aandelen B. Aangezien de aan een gewoon aandeel B verbonden financiële rechten gelijk staan aan 1/40e van  

 de financiële rechten die aan een gewoon aandeel zijn verbonden, is ook de waarde van een gewoon aandeel B altijd  

 1/40e van een gewoon aandeel.

  De huidige beperking dat Vereniging Aegon de calloptie slechts mag uitoefenen bij verwatering ingevolge een uitgifte  

 van gewone aandelen door Aegon N.V. aan andere personen dan Vereniging Aegon, wordt aangepast. Vereniging Aegon  

 kan de calloptie voortaan uitoefenen om haar totale aandelenbelang te handhaven op of terug te brengen tot 32,6%,  

 ongeacht de reden waarom het totale aandelenbelang onder de 32,6% is gezakt of zou zakken.

Overzicht stemrechten Vereniging Aegon 

voor en na uitvoering van het Wijzigingsplan Preferente Aandelen* 

Huidige 

situatie 

Aantal aandelen

in miljoenen 

Martkwaarde 

in miljoenen euro's

Normale omstandigheden

% stemmen

Bijzondere aanleiding

% stemmen 

Gewone 

aandelen 172

              

835 7,6% 6,5%

Preferente 

aandelen A 212 1.122 9,3% 16,8%

Preferente 

aandelen B 118

                

16 5,2% 9,3%

Totaal 502 1.973 22,1% 32,6%

Na

conversie 

Aantal aandelen

in miljoenen 

Martkwaarde 

in miljoenen euro's 

Normale omstandigheden

% stemmen 

Bijzondere aanleiding

% stemmen 

Gewone aandelen 293 1.421 14,1% 11,1%

Gewone aandelen B 566                 69 0,7% 21,5%

Totaal 859 1.490 14,8% 32,6%

* De samenstelling van het aandelenkapitaal op 13 februari 2013 is de basis voor de conversieberekeningen.
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9. Voorstel tot wijziging van het Beloningsbeleid van de Raad van Commissarissen

 Gegeven de toegenomen werkzaamheden van de Raad van Commissarissen, in het bijzonder voor de voorzitter van de Raad 

en de voorzitters van de commissies, en op basis van een vergelijking met vergelijkbare Nederlandse en Europese bedrijven, 

wordt voorgesteld het Beloningsbeleid van de Raad van Commissarissen als volgt te wijzigen met ingang van 1 januari 2013:

 ° Voorzitter Raad van Commissarissen: verhoging basisvergoeding van EUR 60.000 naar EUR 80.000 per jaar.

 ° Voorzitters van commissies: verhoging basisvergoeding voor de voorzitter van het Audit Committee van EUR 10.000 

naar EUR 13.000 per jaar, voor de voorzitters van de drie overige commissies van EUR 7.000 naar EUR 10.000 per jaar.

 ° Voorzitters en leden van commissies: verhoging van de aanwezigheidsvergoeding van EUR 1.250 naar EUR 2.000 per 

vergadering van de commissies niet zijnde het Audit Committee (aanwezigheidsvergoeding voor vergaderingen van het 

Audit Committee blijft ongewijzigd EUR 3.000).

 ° Intercontinentaal reizen: voor elke vergadering die intercontinentaal reizen behoeft, geldt een vaste vergoeding van  

EUR 3.000 (voorheen werd intercontinentaal reizen gecompenseerd voor alleen commissievergaderingen door middel 

van een hogere aanwezigheidsvergoeding).

10. Voorstel tot benoeming van de heer Darryl D. Button als lid van de Raad van Bestuur

 Voorgesteld wordt de heer Darryl D. Button te benoemen als lid van de Raad van Bestuur voor een termijn van vier jaar 

 per 15 mei 2013. De benoeming van de heer Button is onder voorbehoud van goedkeuring door de Nederlandsche Bank.  

De krachtens de wet vereiste gegevens betreffende de heer Button staan vermeld in bijlage 2 (pagina 37) bij deze agenda.

11. Voorstel tot herbenoeming van de heer Shemaya Levy als lid van de Raad van Commissarissen

 Voorgesteld wordt de heer Shemaya Levy te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen per 15 mei 2013 voor een 

nieuwe termijn van vier jaar, omdat zijn huidige zittingstermijn op die dag afloopt. Hij is herbenoembaar en beschikbaar voor 

herbenoeming. De krachtens de wet vereiste gegevens betreffende de heer Levy staan vermeld in bijlage 3 (pagina 38).

12. Voorstel tot benoeming van mevrouw Dona D. Young als lid van de Raad van Commissarissen

 Voorgesteld wordt mevrouw Dona D. Young te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen per 15 mei 2013 voor een 

termijn van vier jaar. Zij is beschikbaar voor benoeming. De krachtens de wet vereiste gegevens betreffende mevrouw Young 

staan vermeld in bijlage 4 (pagina 39).

13. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen

 Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen:

 “De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit hierbij de Raad van Bestuur aan te wijzen, voor een periode van 

achttien (18) maanden en met ingang van 15 mei 2013, als het vennootschapsorgaan dat, na voorafgaande goedkeuring 

door de Raad van Commissarissen, bevoegd is 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 10% van het 

kapitaal plus 10% van het kapitaal uitsluitend indien wordt geëmitteerd ter gelegenheid van een overname van een 

onderneming of vennootschap. Onder kapitaal wordt verstaan het totale nominale bedrag van de gewone aandelen die 

zijn geplaatst op het moment dat voor de eerste maal in het betreffende jaar van de betrokken bevoegdheid gebruik wordt 

gemaakt. Deze machtiging kan uitsluitend op een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van de Raad van 

Bestuur worden ingetrokken door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.”
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 Toelichting:  

In overeenstemming met Nederlands recht wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur te machtigen om te besluiten tot een 

uitgifte van gewone aandelen, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dit geeft de Raad van Bestuur de nodige 

flexibiliteit en de mogelijkheid om snel te reageren op omstandigheden die een emissie van gewone aandelen noodzakelijk 

maken, zonder te hoeven wachten op voorafgaande goedkeuring van aandeelhouders. Deze machtiging kan voor ieder doel, 

anders dan in het kader van incentiveplannen, gebruikt worden en is beperkt zoals uitdrukkelijk bepaald in de tekst van deze 

voorgestelde machtiging. Persberichten met betrekking tot de uitgifte van gewone aandelen worden op Aegon’s corporate 

website (aegon.com) geplaatst. Indien aangenomen, vervangt dit besluit de in 2012 gegeven machtiging.

14. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de uitgifte van 

gewone aandelen

 Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen:

 “De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit hierbij de Raad van Bestuur aan te wijzen, voor een periode van 

achttien (18) maanden en met ingang van 15 mei 2013, als het vennootschapsorgaan dat, na voorafgaande goedkeuring 

door de Raad van Commissarissen, bevoegd is tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van de aandeelhouders 

bij uitgifte van gewone aandelen in de vennootschap of het toekennen van rechten tot het nemen van gewone aandelen 

in Aegon N.V., met dien verstande dat deze bevoegdheid jaarlijks is beperkt tot 10% van het kapitaal, plus 10% van het 

kapitaal uitsluitend indien wordt geëmitteerd ter gelegenheid van een overname van een onderneming of vennootschap. 

Onder kapitaal wordt verstaan het totale nominale bedrag van de gewone aandelen die zijn geplaatst op het moment dat 

voor de eerste maal in het betreffende jaar van de betrokken bevoegdheid gebruik wordt gemaakt. Deze machtiging kan 

uitsluitend op een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van de Raad van Bestuur door de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders worden ingetrokken.”

 Toelichting:  

In overeenstemming met Nederlands recht wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur te machtigen om het voorkeursrecht 

van aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen Aegon N.V. (of het toekennen van rechten tot het nemen van gewone 

aandelen) te beperken of uit te sluiten, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Deze bevoegdheid, tezamen 

met die van agendapunt 13, geeft de Raad van Bestuur de nodige flexibiliteit en de mogelijkheid om snel te reageren op 

omstandigheden die een emissie van gewone aandelen zonder of met beperkte voorkeursrechten noodzakelijk maken, 

zonder te hoeven wachten op voorafgaande goedkeuring van aandeelhouders. Deze machtiging is beperkt zoals uitdrukkelijk 

bepaald in de tekst van deze voorgestelde machtiging. Persberichten met betrekking tot de uitgifte van gewone aandelen 

worden op Aegon’s corporate website (aegon.com) geplaatst. Indien aangenomen, vervangt dit besluit de in 2012 gegeven 

machtiging.

15. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen in het kader van incentiveplannen

 Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen:

 “De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit hierbij de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode van 

achttien (18) maanden en met ingang van 15 mei 2013, tot uitgifte van gewone aandelen en/of tot toekenning van rechten 

tot het nemen van gewone aandelen aan werknemers van Aegon N.V. en/of ondernemingen waarmee Aegon N.V. een 

groep vormt, in het kader van een voor de hele Aegon groep ingesteld incentiveplan of het Beloningsbeleid voor de Raad 

van Bestuur. Deze machtiging is per jaar beperkt tot 1% van de totale nominale waarde van de gewone aandelen die zijn 

geplaatst op het moment dat voor de eerste maal in het betreffende jaar van de betrokken bevoegdheid gebruik wordt 

gemaakt. Deze machtiging kan uitsluitend op een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van de Raad van 

Bestuur door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden ingetrokken.”
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 Toelichting:

 Deze machtiging is gelijk aan die in voorgaande jaren. Aegon betaalt variabele beloning voor het senior management 

inclusief de Raad van Bestuur in contanten en/of aandelen verspreid over verschillende jaren, waartoe voldaan moet worden 

aan bepaalde voorwaarden. 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, zoals vastgesteld in de Aandeelhoudersvergadering 

2011. Indien aangenomen, vervangt dit besluit de in 2012 gegeven machtiging.

16. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap

 Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen:

 “De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit hierbij de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode van 

achttien (18) maanden en met ingang van 15 mei 2013, tot verkrijging van eigen aandelen anders dan om niet. Het aantal te 

verkrijgen aandelen is bepaald op ten hoogste 10% van Aegon’s geplaatste aandelenkapitaal. Gewone aandelen en gewone 

aandelen B mogen worden verkregen tegen een prijs van niet meer dan 10% boven de bij verkrijging geldende marktwaarde 

van dat aandeel. Indien het onder agendapunt 8 genoemde Wijzigingsplan Preferente Aandelen niet wordt goedgekeurd, 

mogen preferente aandelen alleen worden verkregen tegen een prijs van niet meer dan 10% boven het gemiddeld daarop 

gestorte bedrag, vermeerderd met opgelopen, nog niet uitgekeerd dividend.”

 Toelichting:  

Deze machtiging is grotendeels gelijk aan die in voorgaande jaren. Aanpassingen zijn aangebracht in verband met het 

Wijzigingsplan Preferente Aandelen. Hoewel de wet een inkoop van eigen aandelen anders dan om niet toestaat tot een 

maximum van 50% van het geplaatste kapitaal, wordt voorgesteld deze bevoegdheid te beperken tot 10% van Aegon’s 

geplaatste aandelenkapitaal. Deze bevoegdheid geeft de Raad van Bestuur de nodige flexibiliteit en de mogelijkheid om snel 

te reageren op omstandigheden die inkoop van eigen aandelen noodzakelijk maken en kan voor ieder doel gebruikt worden. 

De machtiging omvat ook de verkrijging van preferente aandelen om zeker te zijn dat de machtiging alle soorten aandelen 

betreft, ongeacht of het Wijzigingsplan Preferente Aandelen al dan niet wordt goedgekeurd onder agendapunt 8. Indien 

aangenomen, vervangt dit besluit de in 2012 gegeven machtiging.

Toegang tot de AVA en stemrechten

Gerechtigd tot deelname aan de vergadering zijn de personen die op de Registratiedatum, 17 april 2013, na de verwerking van 

alle transacties per de Registratiedatum aandelen in Aegon N.V. houden. Het voorgaande 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 niet geblokkeerd tot de datum van de AVA. Op aandelen verkregen na 17 april 2013 kunnen 

door de houder geen vergaderrechten en stemrechten worden uitgeoefend tijdens de AVA.

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

de periode van donderdag 18 april tot en met woensdag 8 mei 2013 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 (intermediair) in 

Nederland in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer onder overlegging van een verklaring van de betreffende intermediair ter 

zake van het aandelenbezit op de bovenvermelde registratiedatum. 

Aandeelhouders ingeschreven in het register van aandeelhouders van Aegon N.V., moeten uiterlijk woensdag 8 mei 2013 aan de 

vennootschap schriftelijk kennis geven van hun voornemen de AVA bij te wonen. Zij ontvangen een uitnodiging.

De agenda met toelichting is vanaf woensdag 3 april 2013 beschikbaar op Aegon’s corporate website (aegon.com) en zal worden 

toegestuurd aan de aandeelhouders ingeschreven in het aandelenregister van Aegon N.V.
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Aandeelhouders die zich op de hierboven omschreven wijze bij ABN AMRO hebben aangemeld voor de AVA, kunnen op 

verschillende manieren hun stemrecht uitoefenen zonder de AVA bij te wonen. Dit kan door gebruikmaking van het e-voting 

systeem van ABN AMRO (abnamro.com/evoting). Een aandeelhouder kan ook een gevolmachtigde aanwijzen hem tijdens de AVA 

te vertegenwoordigen of een volmacht met steminstructie geven aan de secretaris van de vennootschap. Een volmachtformulier 

en een volmacht aan de secretaris van de vennootschap met steminstructie zijn beschikbaar op de corporate website (aegon.

com).

Aandeelhouders ingeschreven in het register van aandeelhouders van Aegon N.V., kunnen ook op verschillende manieren hun 

stemrecht uitoefenen zonder de AVA bij te wonen. Zij kunnen een gevolmachtigde aanwijzen of een volmacht met steminstructie 

geven aan de secretaris van de vennootschap. De volmachtformulieren zijn beschikbaar op de corporate website (aegon.com).

Aanwezigheidsregistratie

Na aanmelding zoals hiervoor aangegeven, kunnen aandeelhouders of hun gevolmachtigden hun stemrecht tijdens de AVA 

alleen uitoefenen indien zij zich hebben laten registreren in het uur voorafgaand aan de AVA. Deze aanwezigheidsregistratie 

vindt plaats bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 8.30 uur tot de aanvang van de AVA om 9.30 uur. Aandeelhouders of hun 

gevolmachtigden dienen zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Gevolmachtigden dienen een schriftelijke volmacht 

te tonen. Na registratie ontvangen aandeelhouders en gevolmachtigden een elektronisch stemkastje en een stemkaart voor het 

uitbrengen van hun stem tijdens de AVA.

Schriftelijke vragen

Aegon biedt aandeelhouders tot en met woensdag 8 mei 2013 de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen over de 

agendapunten. Deze vragen worden, eventueel gebundeld, tijdens de AVA behandeld en besproken. De vragen dienen te worden 

gericht aan Investor Relations (via ir@aegon.com of per post: Aegon N.V., IR Team, Postbus 85, 2501 CB Den Haag).

Den Haag, 3 april 2013

Namens de Raad van Commissarissen,

R.J. Routs, voorzitter
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Bijlage 1A: Voorstel tot statutenwijziging van Aegon N.V.
Agendapunt 8: Voorstel tot wijziging van de kapitaalstructuur, inclusief voorstel tot statutenwijziging

page 1 of 10 

Woordelijke tekst van de voorgestelde wijzigingen van de huidige statuten van Aegon N.V. (de 
statuten). De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte d.d. 4 mei 2010. 

Dit voorstel is onderdeel van het Wijzigingsplan Preferente Aandelen dat ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan de op 15 mei 2013 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van Aegon 
N.V. (de AvA 2013). 

De linkerkolom hieronder bevat de bepalingen van de statuten waarop wijiging wordt voorgesteld zoals 
deze thans luiden. De rechterkolom toont de voorgestelde wijzigingen door middel van toevoegingen 
(dubbel onderstreept) en doorhalingen. De enkele kolom onder iedere dubbele kolom bevat een nadere 
artikelsgewijze toelichting, in aanvulling op de algemene toelichting op het Wijzigingsplan Preferente 
Aandelen zoals opgenomen in de toelichting op de agenda van de AvA 2013. 

Van dit voorstel is tevens een Engelstalige versie beschikbaar. De onderhavige Nederlandstalige versie is 
beslissend. 

Huidige bepalingen Voorstel wijziging
Artikel 1. Begripsbepalingen. 
1.1 In deze statuten hebben de volgende 

begrippen de daarachter vermelde 
betekenissen: 

[…] 
aandeel betekent een aandeel in het kapitaal 
van de vennootschap. Tenzij het tegendeel 
blijkt, is daaronder begrepen zowel elk 
gewoon aandeel als elk preferent aandeel. 
preferent aandeel betekent een preferent 
aandeel in het kapitaal van de 
vennootschap. Tenzij het tegendeel blijkt, is 
daaronder begrepen zowel elk preferent 
aandeel A als elk preferent aandeel B. 
gewoon aandeel betekent een gewoon 
aandeel in het kapitaal van de 
vennootschap. 

[…] 

Artikel 1. Begripsbepalingen. 
1.1 In deze statuten hebben de volgende 

begrippen de daarachter vermelde 
betekenissen: 

[…]
aandeel betekent een aandeel in het kapitaal 
van de vennootschap. Tenzij het tegendeel 
blijkt, is daaronder begrepen zowel elk 
gewoon aandeel als elk preferent gewoon  
aandeel B.
preferent aandeel betekent een preferent 
aandeel in het kapitaal van de vennootschap. 
Tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder 
begrepen zowel elk preferent aandeel A als 
elk preferent aandeel B.
gewoon aandeel betekent een gewoon 
aandeel in het kapitaal van de vennootschap
een aandeel van de als zodanig in artikel 4.2 
aangeduide soort. 
gewoon aandeel B betekent een aandeel 
van de als zodanig in artikel 4.2 aangeduide 
soort.

[…]
Toelichting
De conversie van de preferente aandelen A en B in gewone aandelen en gewone aandelen B (zie het nieuwe artikel 
48) is weerspiegeld in artikel 1 (Begripsbepalingen). 

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen. 
4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de 

vennootschap bedraagt zeshonderd tien 
miljoen euro (EUR 610.000.000) 

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in 
vier miljard (4.000.000.000) aandelen, als 
volgt onderverdeeld in soorten: 
- drie miljard (3.000.000.000) gewone 

aandelen met een nominaal bedrag 

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen. 
4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de 

vennootschap bedraagt zeshonderd tienéén 
miljard tachtig miljoen euro (EUR 
610.000.0001.080.000.000)

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in 
vier miljard (4.000.000.000) aandelen negen 
miljard (9.000.000.000) aandelen, met een 
nominaal bedrag van twaalf eurocent (EUR 
0,12) elk, als volgt onderverdeeld in soorten: 
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Huidige bepalingen Voorstel wijziging
van twaalf eurocent (EUR 0,12) elk; 

- één miljard (1.000.000.000) preferente 
aandelen met een nominaal bedrag 
van vijfentwintig eurocent (EUR 0,25) 
elk, waarvan vijfhonderd miljoen 
(500.000.000) preferente aandelen A 
en vijfhonderd miljoen (500.000.000) 
preferente aandelen B. 

4.3 Alle aandelen luiden op naam. 

- drie miljard (3.000.000.000) gewone 
aandelen met een nominaal bedrag 
van twaalf eurocent (EUR 0,12) elk en 
één miljard (1.000.000.000) preferente 
aandelen met een nominaal bedrag 
van vijfentwintig eurocent (EUR 0,25) 
elk, waarvan vijfhonderd miljoen 
(500.000.000) preferente aandelen A 
en vijfhonderd miljoen (500.000.000) 
preferente zes miljard (6.000.000.000) 
gewone aandelen; en

- drie miljard (3.000.000.000) gewone 
aandelen B.

4.3 Alle aandelen luiden op naam. 

4.4 De financiële rechten verbonden aan een 
gewoon aandeel B worden gesteld op 
één/veertigste van de financiële rechten 
verbonden aan een gewoon aandeel; voor 
het overige zijn de financiële rechten 
verbonden aan de aandelen van beide 
soorten identiek. De waarde of prijs van een 
gewoon aandeel B, voor de toepassing van 
artikel 9.7, artikel 13, artikel 14A.3 of 
anderszins, wordt vastgesteld als 
één/veertigste van de waarde of prijs van een 
gewoon aandeel. Daarbij wordt geen 
rekening gehouden met het verschil tussen 
gewone aandelen en gewone aandelen B wat 
betreft de verhouding tussen financiële 
rechten en stemrechten.

Toelichting
In verband met de voorgestelde conversie van aandelen (zie het nieuwe artikel 48) zal het maatschappelijk kapitaal 
van Aegon N.V. voortaan bestaan uit gewone aandelen en gewone aandelen B. Het voorgestelde aantal gewone 
aandelen van het maatschappelijk kapitaal (6 miljard) is twee keer zo groot als het aantal gewone aandelen 
opgenomen in het huidige maatschappelijk kapitaal (3 miljard). Deze verhoging wordt voorgesteld om verdere 
uitgiften te faciliteren zonder daartoe de statuten te hoeven wijzigen. Deze verhoging doet op geen enkele wijze 
afbreuk aan de bevoegdheden die de algemene vergadering van aandeelhouders heeft met betrekking tot verdere 
uitgiften van gewone aandelen. Daarnaast wordt voorgesteld dat het aantal gewone aandelen B een/derde van het 
totale aantal aandelen zal zijn (dat wil zeggen: ongeveer het maximale aantal gewone aandelen B dat (in theorie) kan 
ontstaan door de voorgestelde conversie en de Fusieovereenkomst 1983 (na de voorgestelde wijziging daarvan). 

Het nieuwe artikel 4.4 bevat de regel dat de financiële rechten verbonden aan een gewoon aandeel B 1/40ste 
bedragen van de financiële rechten verbonden aan een gewoon aandeel en dat voor het overige de financiële rechten 
van beide soorten aandelen gelijk zijn. Naar deze nieuwe regel wordt uitdrukkelijk verwezen in het nieuwe artikel 32.3 
(in het kader van uitkeringen) en het nieuwe artikel 45.4 (in het kader van ontbinding van Aegon N.V.), maar is 
algemeen van toepassing. Het nieuwe artikel 4.4 voorziet er verder in dat de genoemde verhouding qua financiële 
rechten ook in acht moet worden genomen bij het bepalen van de waarde of prijs van een gewoon aandeel B in het 
kader van vennootschappelijke handelingen zoals uitgifte van gewone aandelen B (zie artikel 9.7), intrekking van 
gewone aandelen B (zie artikel 13.3) en overdracht van gewone aandelen B  (zie artikel 14A.3). Dientengevolge heeft 
Vereniging Aegon geen recht om enige geldelijke compensatie te vorderen voor het verlies van bijzonder stemrecht in 
het kader van bijvoorbeeld een overdracht van gewone aandelen B. 

Artikel 5. Aandeelbewijzen. 
5.1 De raad van bestuur kan besluiten dat voor 

gewone en/of preferente aandelen

Artikel 5. Aandeelbewijzen. 
5.1 De raad van bestuur kan besluiten dat voor 

gewone en/of preferentegewone aandelen B
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Huidige bepalingen Voorstel wijziging
aandeelbewijzen verkrijgbaar zullen worden 
gesteld.  

[…] 
5.4 De aandeelbewijzen vermelden dat zij 

bewijzen van gewone of van preferente 
aandelen zijn en dragen zodanige 
aanduidingen dat zij van andere 
aandeelbewijzen zijn te onderscheiden. 
Aandeelbewijzen worden getekend door een 
lid van de raad van bestuur en een 
commissaris; de handtekeningen kunnen in 
facsimile worden aangebracht. 

[..] 

aandeelbewijzen verkrijgbaar zullen worden 
gesteld.  

[…]
5.4 De aandeelbewijzen vermelden dat zij 

bewijzen van gewone aandelen of van 
preferentegewone aandelen B zijn en dragen 
zodanige aanduidingen dat zij van andere 
aandeelbewijzen zijn te onderscheiden. 
Aandeelbewijzen worden getekend door een 
lid van de raad van bestuur en een 
commissaris; de handtekeningen kunnen in 
facsimile worden aangebracht. 

[..]
Toelichting
Slechts de weerspiegeling van de nieuwe soorten aandelen van Aegon N.V. 

Artikel 9. Besluit tot uitgifte; voorwaarden van 
uitgifte. 
[...] 
9.5 Indien de raad van bestuur op grond van 

artikel 9.2 door de algemene vergadering 
van aandeelhouders is aangewezen als tot 
uitgifte van preferente aandelen bevoegd 
vennootschapsorgaan, wordt binnen dertig 
dagen nadat zodanige aandelen zijn 
geplaatst een algemene vergadering van 
aandeelhouders gehouden, waarin door de 
raad van bestuur een verklaring omtrent de 
reden(en) van die plaatsing wordt verstrekt, 
tenzij reeds voordien in een vergadering van 
aandeelhouders zodanige toelichting is 
gegeven. 

 […] 

Artikel 9. Besluit tot uitgifte; voorwaarden van 
uitgifte. 
[...] 
9.5 Indien de raad van bestuur op grond van 

artikel 9.2 door de algemene vergadering van 
aandeelhouders is aangewezen als tot 
uitgifte van preferentegewone aandelen B
bevoegd vennootschapsorgaan, wordt binnen 
dertig dagen nadat zodanige aandelen zijn 
geplaatst een algemene vergadering van 
aandeelhouders gehouden, waarin door de 
raad van bestuur een verklaring omtrent de 
reden(en) van die plaatsing wordt verstrekt, 
tenzij reeds voordien in een vergadering van 
aandeelhouders zodanige toelichting is 
gegeven. 

 […] 
Toelichting
Weerspiegeling van het feit dat de preferente aandelen A en B, als bijzondere soorten aandelen, worden vervangen 
door de nieuwe soort van gewone aandelen B. 

[…] 
9.7 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen 

worden de uitgifteprijs en de verdere 
voorwaarden van uitgifte bepaald door het 
vennootschapsorgaan dat het besluit neemt. 

[...]

[…]
9.7 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen 

worden de uitgifteprijs en de verdere 
voorwaarden van uitgifte bepaald door het 
vennootschapsorgaan dat het besluit 
neemt. Indien, met inachtneming van het 
beginsel vermeld in artikel 4.4, het tot 
uitgifte van gewone aandelen B bevoegde 
vennootschapsorgaan vaststelt dat de 
werkelijke waarde van een gewoon 
aandeel B lager is dan de nominale waarde 
daarvan, mag het bepalen dat de 
uitgifteprijs gelijk is aan de nominale 
waarde en dat het verschil tussen de 
nominale waarde en de lagere werkelijke 
waarde ten laste van de reserves van de 
vennootschap zal worden gebracht.

[…]
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Huidige bepalingen Voorstel wijziging
Toelichting
De voorgestelde toevoeging aan artikel 9.7 wordt gerechtvaardigd door de algemene regel opgenomen in het nieuwe 
artikel 4.4 (zie hierboven) en faciliteert artikel 10.2 van de Fusieovereenkomst 1983 (na de voorgestelde wijziging 
daarvan). Dit laatste artikel bepaalt dat de feitelijke uitoefenprijs van de calloptie op gewone aandelen B 1/40ste van 
de marktwaarde van een gewoon aandeel ten tijde van de uitoefening zal bedragen, ook indien dit zou betekenen dat 
de feitelijke uitoefenprijs lager zou zijn dan de nominale waarde van een gewoon aandeel B. In dat geval wordt het 
verschil tussen de feitelijke uitoefenprijs en nominale waarde ten laste gebracht van de reserves van Aegon N.V.  

[…] 
9.9 Onverminderd het hiervoor in dit artikel 9 

bepaalde en het bepaalde in artikel 2:96 lid 2 
van het Burgerlijk Wetboek behoeft de 
uitgifte van preferente aandelen van een 
soort de voorafgaande goedkeuring van de 
vergadering van houders van preferente 
aandelen van de desbetreffende soort.  

9.10 Artikel 9.9 mist toepassing bij uitgifte van 
preferente aandelen van een soort aan een 
persoon die houder is van alle alsdan 
geplaatste preferente aandelen van de 
desbetreffende soort. 

[…] 

[…]
9.9 Onverminderd het hiervoor in dit artikel 9 

bepaalde en het bepaalde in artikel 2:96 lid 2 
van het Burgerlijk Wetboek behoeft de uitgifte 
van preferentegewone aandelen van een 
soortB de voorafgaande goedkeuring van de 
vergadering van houders van 
preferentegewone aandelen van de 
desbetreffende soortB.

9.10 Artikel 9.9 mist toepassing bij uitgifte van 
preferentegewone aandelen van een soortB
aan een persoon die houder is van alle 
alsdan geplaatste preferentegewone
aandelen van de desbetreffende soortB.

[…]

Toelichting
Weerspiegeling van het feit dat de preferente aandelen A en B, als bijzondere soorten aandelen, worden vervangen 
door de nieuwe soort van gewone aandelen B.  

Artikel 10. Voorkeursrecht. 
10.1 Iedere houder van gewone aandelen heeft 

bij de uitgifte van gewone aandelen een 
voorkeursrecht naar evenredigheid van het 
gezamenlijke nominale bedrag van zijn
gewone aandelen. Een aandeelhouder heeft 
geen voorkeursrecht op aandelen die 
worden uitgegeven tegen inbreng anders 
dan in geld. Ook heeft hij geen 
voorkeursrecht op aandelen die worden 
uitgegeven aan werknemers van de 
vennootschap of van een 
groepsmaatschappij daarvan als bedoeld in 
artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek. 

[…] 

Artikel 10. Voorkeursrecht. 
10.1 Iedere houder van gewone 

aandelenaandeelhouder heeft bij de uitgifte 
van gewone aandelen een voorkeursrecht 
naar evenredigheid van het gezamenlijke 
nominale bedrag van zijn gewone aandelen. 
Een aandeelhouder heeft geen 
voorkeursrecht op aandelen die worden 
uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. 
Ook heeft hij geen voorkeursrecht op 
aandelen die worden uitgegeven aan 
werknemers van de vennootschap of van een 
groepsmaatschappij daarvan als bedoeld in 
artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek. 

[…]
Toelichting
Technisch worden de gewone aandelen en gewone aandelen B onder de wettelijke bepalingen inzake voorkeursrecht 
bij uitgifte van aandelen (artikel 2:96a van het Burgerlijk Wetboek) gelijk behandeld. Echter, Aegon N.V. dient te allen 
tijde de algemene regel opgenomen in artikel 4.4 (zie hierboven) na te leven. Dit betekent dat indien en wanneer 
Aegon N.V. een claimemissie mocht voorstellen, zij de claimrechten per gewoon aandeel B zodanig zal beperken dat 
deze niet hoger zijn dan 1/40ste van de claimrechten per gewoon aandeel. 

Artikel 13. Vermindering van het geplaatste 
kapitaal. 
[…] 
13.2 Een besluit tot intrekking van aandelen kan 

betreffen de aandelen die de vennootschap 
zelf houdt of waarvan zij de certificaten 
houdt, dan wel alle preferente aandelen A 

Artikel 13. Vermindering van het geplaatste 
kapitaal. 
[…]
13.2 Een besluit tot intrekking van aandelen kan 

betreffen de aandelen die de vennootschap 
zelf houdt of waarvan zij de certificaten 
houdt, dan wel alle preferente aandelen A 
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en/of alle preferente aandelen B. 

13.3 Vermindering van het nominale bedrag of 
intrekking van preferente aandelen van een 
bepaalde soort is slechts mogelijk met de 
goedkeuring van de vergadering van 
houders van preferente aandelen van de 
desbetreffende soort. Intrekking van 
preferente aandelen geschiedt tegen 
terugbetaling van de daarop gestorte 
bedragen.

[…] 

en/of alle preferentegewone aandelen B. 
13.3 Vermindering van het nominale bedrag of 

intrekking van preferentegewone aandelen 
van een bepaalde soortB is slechts mogelijk 
met de goedkeuring van de vergadering van 
houders van preferente aandelen van de 
desbetreffende soort. Intrekking van 
preferente aandelen geschiedt tegen 
terugbetaling van de daarop gestorte 
bedragengewone aandelen B.

[…]
Toelichting
Weerspiegeling van het feit dat de preferente aandelen A en B, als bijzondere soorten aandelen, worden vervangen 
door de nieuwe soort van gewone aandelen B. 

Artikel 14. Levering van aandelen. 
[…] 
14.2 Levering van een aandeel kan, behoudens 

het bepaalde in artikel 14.3, alleen 
geschieden met voorafgaande toestemming 
van de raad van commissarissen. Aan de 
toestemming van de raad van 
commissarissen kunnen zodanige 
voorwaarden worden verbonden als de raad 
wenselijk of nodig acht. 

[…] 

Artikel 14. Levering van aandelen. 
[…]
14.2 Levering van een aandeel kan, behoudens 

het bepaalde in artikel 14.3,14.3 en 
onverminderd het bepaalde in artikel 14A,
alleen geschieden met voorafgaande 
toestemming van de raad van 
commissarissen. Aan de toestemming van de 
raad van commissarissen kunnen zodanige 
voorwaarden worden verbonden als de raad 
wenselijk of nodig acht. 

[…]
Toelichting
Zie het nieuwe artikel 14A hierna. 

Artikel 14A. Blokkeringsregeling voor gewone 
aandelen B
14A.1 Een overdracht van gewone aandelen B 

kan slechts plaatsvinden na voorafgaande 
goedkeuring van de raad van 
commissarissen.

14A.2 Het verzoek tot goedkeuring geschiedt door 
middel van een schriftelijke kennisgeving 
aan de vennootschap ter attentie van de 
raad van commissarissen. Het verzoek 
vermeldt het aantal gewone aandelen B dat 
de aandeelhouder wenst over te dragen en 
de persoon of personen aan wie de 
verzoeker die gewone aandelen B wenst 
over te dragen.

14A.3 De raad van commissarissen neemt binnen 
drie maanden nadat het verzoek tot 
goedkeuring is ontvangen een besluit 
omtrent het verzoek. Indien de gevraagde 
goedkeuring wordt geweigerd, doet de raad 
van commissarissen aan de verzoeker 
opgave van een persoon die bereid is alle 
gewone aandelen B waarop het verzoek tot 
goedkeuring betrekking heeft tegen 
contante betaling te kopen. Indien deze 
persoon en de verzoeker over de prijs geen 
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overeenstemming bereiken, wordt de prijs 
vastgesteld door één of meer 
onafhankelijke deskundigen te benoemen 
door de raad van commissarissen, met 
inachtneming van het beginsel vermeld in 
artikel 4.4.

Toelichting
Dit nieuwe artikel geeft de raad van commissarissen zeggenschap over elke overdracht van gewone aandelen B 
(mocht Vereniging Aegon ooit voornemens zijn gewone aandelen B over te dragen). Deze bepaling in de statuten van 
Aegon N.V. vervangt de beperking van de overdraagbaarheid inzake de preferente aandelen A en B die is 
opgenomen in artikel 10.5 van de Fusieovereenkomst 1983 (dat de zeggenschap ook bij de raad van commissarissen 
legt). Naar Nederlands recht kan een beperking van de overdraagbaarheid opgenomen in de statuten van een 
vennootschap (zoals thans wordt voorgesteld) beter worden afgedwongen dan een contractueel vastgelegde 
beperking (zoals thans het geval is). 
Artikel 32. Winst en uitkeringen. 
32.1 Ingeval de vastgestelde winst- en 

verliesrekening een winst aanwijst, kan de 
raad van commissarissen op voorstel van de 
raad van bestuur een deel van het saldo 
bestemmen voor de versterking van/of de 
vorming van reserves. 

32.2 Uitkeringen kunnen slechts worden gedaan 
voor zover het eigen vermogen groter is dan 
het bedrag van het gestorte en opgevraagde 
deel van het kapitaal vermeerderd met de 
reserves die krachtens de wet of deze 
statuten moeten worden aangehouden. 

32.3 Uit de nettowinst, zoals die blijkt uit de winst- 
en verliesrekening, wordt vervolgens, voor 
zover na eventuele reservering 
overeenkomstig artikel 32.1 mogelijk, op de 
preferente aandelen A en B, over het bedrag 
dat gemiddeld op de preferente aandelen 
van de desbetreffende soort is gestort 
(nominaal en, waar van toepassing, als agio) 
een dividend uitgekeerd, waarvan het 
percentage op jaarbasis gelijk is aan het 
door de Europese Centrale Bank 
vastgestelde rentepercentage voor 
basisherfinancieringstransacties, te 
verhogen met één en 
vijfenzeventighonderdste (1,75) procentpunt, 
een en ander geldend voor de eerste 
beursdag van Euronext Amsterdam van het 
boekjaar, waarover het dividend wordt 
uitgekeerd. 

 Overigens wordt op de preferente aandelen 
niet meer dividend uitgekeerd. 
De raad van bestuur is bevoegd, onder 
goedkeuring van de raad van 
commissarissen, om te bepalen dat een 
betaling van preferent dividend ten laste 
komt van reserves van de vennootschap. 

32.4 De winst die overblijft na toepassing van de 

Artikel 32. Winst en uitkeringen. 
32.1 Ingeval de vastgestelde winst- en 

verliesrekening een winst aanwijst, kan de 
raad van commissarissen op voorstel van de 
raad van bestuur een deel van het saldo 
bestemmen voor de versterking van/of de 
vorming van reserves. 

32.2 Uitkeringen kunnen slechts worden gedaan 
voor zover het eigen vermogen groter is dan 
het bedrag van het gestorte en opgevraagde 
deel van het kapitaal vermeerderd met de 
reserves die krachtens de wet of deze 
statuten moeten worden aangehouden. 

32.3 Uit de nettowinst, zoals die blijkt uit de winst-
en verliesrekening, wordt vervolgens, voor 
zover na eventuele reservering 
overeenkomstig artikel 32.1 mogelijk, op de 
preferente aandelen A en B, over het bedrag 
dat gemiddeld op de preferente aandelen van 
de desbetreffende soort is gestort (nominaal 
en, waar van toepassing, als agio) een 
dividend uitgekeerd, waarvan het percentage 
op jaarbasis gelijk is aan het door de 
Europese Centrale Bank vastgestelde 
rentepercentage voor 
basisherfinancieringstransacties, te verhogen 
met één en vijfenzeventighonderdste (1,75) 
procentpunt, een en ander geldend voor de 
eerste beursdag van Euronext Amsterdam 
van het boekjaar, waarover het dividend 
wordt uitgekeerd.
Overigens wordt op de preferente aandelen 
niet meer dividend uitgekeerd.
De raad van bestuur is bevoegd, onder 
goedkeuring van de raad van 
commissarissen, om te bepalen dat een 
betaling van preferent dividend ten laste komt 
van reserves van de vennootschap.

32.3 Uitkeringen worden gedaan met 
inachtneming van het beginsel vermeld in 
artikel 4.4,

32.4 De winst die overblijft na toepassing van de 
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artikelen 32.1 en 32.3 staat ter beschikking 
van de algemene vergadering van 
aandeelhouders. De raad van bestuur, onder 
goedkeuring van de raad van 
commissarissen, doet daartoe een voorstel. 
Het voorstel tot uitkering van dividend wordt 
als apart agendapunt op de algemene 
vergadering van aandeelhouders behandeld. 

32.5 Mits uit een door de raad van bestuur 
ondertekende tussentijdse 
vermogensopstelling blijkt dat aan het in 
artikel 32.2 bedoelde vereiste betreffende de 
vermogenstoestand is voldaan, kan de raad 
van bestuur met goedkeuring van de raad 
van commissarissen aan de houders van 
gewone aandelen en/of aan de houders van 
preferente aandelen één of meer 
tussentijdse uitkeringen doen, echter voor 
wat betreft de preferente aandelen met 
inachtneming van het maximum, bedoeld in 
artikel 32.3. 

32.6 De raad van bestuur is bevoegd, onder 
goedkeuring van de raad van 
commissarissen, om te bepalen dat een 
uitkering op gewone aandelen niet in geld 
maar in de vorm van gewone aandelen zal 
worden gedaan of te bepalen dat houders 
van gewone aandelen de keuze wordt 
gelaten om de uitkering in geld en/of in de 
vorm van gewone aandelen te nemen, een 
en ander uit de winst en/of uit een reserve en 
een en ander voor zover de raad van bestuur 
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 
9.2 en 9.3 door de algemene vergadering is 
aangewezen. De raad van bestuur stelt, 
onder goedkeuring van de raad van 
commissarissen, de voorwaarden vast 
waaronder een dergelijke keuze kan worden 
gedaan. 

32.7 Het reserverings- en dividendbeleid van de 
vennootschap wordt vastgesteld en kan 
worden gewijzigd door de raad van 
commissarissen, op voorstel van de raad 
van bestuur. De vaststelling en nadien elke 
wijziging van het reserverings- en 
dividendbeleid wordt als apart agendapunt 
op de algemene vergadering van 
aandeelhouders behandeld en verantwoord. 

artikelenartikel 32.1 en 32.3 staat ter 
beschikking van de algemene vergadering 
van aandeelhouders. De raad van bestuur, 
onder goedkeuring van de raad van 
commissarissen, doet daartoe een voorstel. 
Het voorstel tot uitkering van dividend wordt 
als apart agendapunt op de algemene 
vergadering van aandeelhouders behandeld. 

32.5 Mits uit een door de raad van bestuur 
ondertekende tussentijdse 
vermogensopstelling blijkt dat aan het in 
artikel 32.2 bedoelde vereiste betreffende de 
vermogenstoestand is voldaan, kan de raad 
van bestuur met goedkeuring van de raad 
van commissarissen aan de houders van 
gewone aandelen en/of aan de houders van 
preferente aandelenaandeelhouders één of 
meer tussentijdse uitkeringen doen, echter 
voor wat betreft de preferente aandelen met 
inachtneming van het maximum, bedoeld in 
artikel 32.3..

32.6 De raad van bestuur is bevoegd, onder 
goedkeuring van de raad van 
commissarissen, om te bepalen dat een 
uitkering op gewone aandelen niet in geld 
maar in de vorm van gewone aandelen zal 
worden gedaan of te bepalen dat houders
van gewone aandelenaandeelhouders de 
keuze wordt gelaten om de uitkering in geld 
en/of in de vorm van gewone aandelen te 
nemen, een en ander uit de winst en/of uit 
een reserve en een en ander voor zover de 
raad van bestuur overeenkomstig het 
bepaalde in de artikelen 9.2 en 9.3 door de 
algemene vergadering is aangewezen. De 
raad van bestuur stelt, onder goedkeuring 
van de raad van commissarissen, de 
voorwaarden vast waaronder een dergelijke 
keuze kan worden gedaan. 

32.7 Het reserverings- en dividendbeleid van de 
vennootschap wordt vastgesteld en kan 
worden gewijzigd door de raad van 
commissarissen, op voorstel van de raad van 
bestuur. De vaststelling en nadien elke 
wijziging van het reserverings- en 
dividendbeleid wordt als apart agendapunt 
op de algemene vergadering van 
aandeelhouders behandeld en verantwoord.

Toelichting
Weerspiegeling van het feit dat de preferente aandelen A en B, als bijzondere soorten aandelen, worden vervangen 
door de nieuwe soort van gewone aandelen B. 

Het huidige artikel 32.3, dat Vereniging Aegon als de houder van preferente aandelen recht geeft op een preferent 
dividend, wordt vervangen door een verwijzing naar het nieuwe artikel 4.4. Als gevolg hiervan zullen dividenden op de 
gewone aandelen B steeds 1/40ste bedragen van de dividenden op de gewone aandelen, en zullen de dividenden op 
beide soorten aandelen tegelijkertijd betaalbaar worden gesteld (zie ook de voorgestelde wijziging van artikel 33.1).
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Artikel 33. Betaalbaarstelling; gerechtigdheid. 
33.1 Een uitkering is verkrijgbaar vanaf een 

daartoe door de raad van bestuur vast te 
stellen dag. 

 Voor de aandelen waarvoor aandeelbewijzen 
zijn uitgereikt en voor de aandelen waarvoor 
geen aandeelbewijzen zijn uitgereikt, kunnen 
daartoe verschillende dagen worden 
vastgesteld. Daarbij kunnen gewone en 
preferente aandelen verschillend worden 
behandeld. Iedere aldus vastgestelde dag 
wordt bekendgemaakt met inachtneming van 
de voor de vennootschap ter zake geldende 
voorschriften. 

[…] 

Artikel 33. Betaalbaarstelling; gerechtigdheid. 
33.1 Een uitkering is verkrijgbaar vanaf een 

daartoe door de raad van bestuur vast te 
stellen dag. 

 Voor de aandelen waarvoor aandeelbewijzen 
zijn uitgereikt en voor de aandelen waarvoor 
geen aandeelbewijzen zijn uitgereikt, kunnen 
daartoe verschillende dagen worden 
vastgesteld. Daarbij kunnen gewone en 
preferente aandelen verschillend worden 
behandeld. Iedere aldus vastgestelde dag 
wordt bekendgemaakt met inachtneming van 
de voor de vennootschap ter zake geldende 
voorschriften. 

[…]
Toelichting
Weerspiegeling van het feit dat de preferente aandelen A en B, als bijzondere soorten aandelen, worden vervangen 
door de nieuwe soort van gewone aandelen B. 
Artikel 41. Besluitvorming en stemmingen.
41.1 Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen 

van één stem. 
 Echter, een houder van preferente aandelen 

is bevoegd om, in plaats van één stem per 
preferent aandeel, een zodanig aantal 
stemmen uit te brengen als overeenkomt 
met het aantal door hem gehouden 
preferente aandelen maal 
vijfentwintig/twaalfde (25/12), waarbij een 
eventueel resterend gedeelte van een stem 
wordt verwaarloosd. Iedere houder van 
preferente aandelen dient een schriftelijke 
uiteenzetting van zijn beleid omtrent 
gebruikmaking van dit volledig stemrecht, 
alsmede elke wijziging daarvan, neer te 
leggen ten kantore van de vennootschap en 
van zodanige nederlegging mededeling te 
doen op de in artikel 43 aangegeven wijze. 
Indien een houder van aandelen bij een 
bepaalde stemming in de algemene 
vergadering van aandeelhouders gebruik 
wenst te maken van het volledig stemrecht 
dat aan zijn preferente aandelen is is 
verbonden, zal hij dit voorafgaand aan de 
stemming aan de vergadering meedelen. 

[…] 

Artikel 41. Besluitvorming en stemmingen.
41.1 Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 

één stem. 
 Echter, een houder van preferente aandelen 

is bevoegd om, in plaats van één stem per 
preferent aandeel, een zodanig aantal 
stemmen uit te brengen als overeenkomt met 
het aantal door hem gehouden preferente 
aandelen maal vijfentwintig/twaalfde (25/12), 
waarbij een eventueel resterend gedeelte van 
een stem wordt verwaarloosd. Iedere houder 
van preferente aandelen dient een 
schriftelijke uiteenzetting van zijn beleid 
omtrent gebruikmaking van dit volledig 
stemrecht, alsmede elke wijziging daarvan, 
neer te leggen ten kantore van de 
vennootschap en van zodanige nederlegging 
mededeling te doen op de in artikel 43 
aangegeven wijze. Indien een houder van 
preferentegewone aandelen B dient een 
stemrechtovereenkomst met de 
vennootschap aan te gaan inhoudende dat 
die houder van aandelen B slechts één (1) 
stem uitbrengt voor elke veertig (40) door 
hem gehouden gewone aandelen B, behalve 
indien het uitbrengen van meer stemmen in 
overeenstemming is met de bepalingen van 
die stemrechtovereenkomst. De 
vennootschap stelt de 
stemrechtovereenkomst publiekelijk 
beschikbaar op de website van de 
vennootschap. Indien een houder van 
gewone aandelen B bij een bepaalde 
stemming in de algemene vergadering van 
aandeelhouders gebruik wenst te maken van 
het volledig stemrecht dat aan zijn preferente 
aandelen is verbondenmeer stemmen wenst 
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uit te brengen dan één stem voor elke veertig 
(40) door hem gehouden gewone aandelen 
B, zal hij dit voorafgaand aan de stemming 
aan de vergadering meedelen met 
inachtneming van de bepalingen van de 
stemrechtovereenkomst.

[…]
Toelichting
De wijzigingen voorgesteld in artikel 41.1 faciliteren de voorgestelde wijzigingen op de Stemrechtovereenkomst, op 
grond waarvan (i) onder normale omstandigheden Vereniging Aegon slechts één stem voor elke 40 gewone aandelen 
B die zij houdt, mag uitbrengen en (ii) in het geval zich een Bijzondere Aanleiding heeft voorgedaan, Vereniging 
Aegon één stem voor elk gewoon aandeel B mag uitbrengen (met de beperking neergelegd in het nieuwe artikel 1.2 
van de Stemrechtovereenkomst). 
[…] 
41.8 Bij de vaststelling in hoeverre 

aandeelhouders stemmen, aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het 
geplaatste kapitaal van de vennootschap 
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening 
gehouden met aandelen waarvan de wet 
bepaalt dat daarvoor geen stemrecht kan 
worden uitgebracht. Voorts wordt, voor zover 
toegestaan op grond van de wet, met 
preferente aandelen slechts rekening 
gehouden voor zover daarop daadwerkelijk 
stemrecht kan worden uitgeoefend, 
waaronder in dit verband niet zijn begrepen 
stemmen die ingevolge een overeenkomst 
met de vennootschap niet mogen worden 
uitgebracht.

[…]
41.8 Bij de vaststelling in hoeverre 

aandeelhouders stemmen, aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het 
geplaatste kapitaal van de vennootschap 
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening 
gehouden met aandelen waarvan de wet 
bepaalt dat daarvoor geen stemrecht kan 
worden uitgebracht. Voorts wordt, voor zover 
toegestaan op grond van de wet, met 
preferentegewone aandelen B slechts
rekening gehouden voor zover daarop 
daadwerkelijk stemrecht kan worden 
uitgeoefend, waaronder in dit verband niet 
zijn begrepen stemmen die ingevolge een 
stemrechtovereenkomst met de 
vennootschap als bedoeld in artikel 41.1 niet 
mogen worden uitgebracht. 

Toelichting
Weerspiegeling van het feit dat de preferente aandelen A en B, als bijzondere soorten aandelen, worden vervangen 
door de nieuwe soort van gewone aandelen B. 
Artikel 42. Vergaderingen van houders van 
aandelen van een bepaalde soort. 
42.1 Vergaderingen van houders van aandelen 

van een bepaalde soort worden gehouden 
zo dikwijls de raad van bestuur of de raad 
van commissarissen deze bijeenroept. Het 
bepaalde in de artikelen 36 tot en met 41 is 
van overeenkomstige toepassing. 

42.2 Een vergadering van houders van preferente 
aandelen van een soort waarin alle 
geplaatste preferente aandelen van die soort 
zijn vertegenwoordigd, kan, mits op voorstel 
van de raad van bestuur onder goedkeuring 
van de raad van commissarissen, ook indien 
het bepaalde in artikel 42.1 niet is nageleefd, 
rechtsgeldige besluiten nemen, mits met 
algemene stemmen. 

Artikel 42. Vergaderingen van houders van 
aandelen van een bepaalde soort. 
42.1 Vergaderingen van houders van aandelen 

van een bepaalde soort worden gehouden zo 
dikwijls de raad van bestuur of de raad van 
commissarissen deze bijeenroept. Het 
bepaalde in de artikelen 36 tot en met 41 is 
van overeenkomstige toepassing. 

42.2 Een vergadering van houders van 
preferentegewone aandelen van een soortB
waarin alle geplaatste preferentegewone
aandelen van die soortB zijn 
vertegenwoordigd, kan, mits op voorstel van 
de raad van bestuur onder goedkeuring van 
de raad van commissarissen, ook indien het 
bepaalde in artikel 42.1 niet is nageleefd, 
rechtsgeldige besluiten nemen, mits met 
algemene stemmen. 

Toelichting
Weerspiegeling van het feit dat de preferente aandelen A en B, als bijzondere soorten aandelen, worden vervangen 
door de nieuwe soort van gewone aandelen B. 
Artikel 45. Vereffening. Artikel 45. Vereffening.
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Huidige bepalingen Voorstel wijziging
[…] 
45.4 Indien bij vereffening na betaling van alle 

schulden de kosten van de vereffening 
daaronder begrepen, een batig saldo 
resteert, zal dit als volgt worden verdeeld. 
Allereerst wordt, voor zover mogelijk, op de 
preferente aandelen A en B uitgekeerd het 
bedrag dat op de preferente aandelen van 
de desbetreffende soort is gestort (nominaal 
en, waar van toepassing, als agio). Hetgeen 
na zodanige uitkering overblijft, wordt 
gelijkelijk uitgekeerd op de gewone 
aandelen. 
De vereffenaars zijn bevoegd om, indien de 
staat van de boedel daartoe aanleiding 
geeft, een uitkering bij voorbaat te doen. 

[…] 

[…]
45.4 Indien bij vereffening na betaling van alle 

schulden de kosten van de vereffening 
daaronder begrepen, een batig saldo 
resteert, zal dit als volgt worden 
verdeeld.worden uitgekeerd aan de 
aandeelhouders met inachtneming van het 
beginsel vermeld in artikel 4.4.
Allereerst wordt, voor zover mogelijk, op de 
preferente aandelen A en B uitgekeerd het 
bedrag dat op de preferente aandelen van de 
desbetreffende soort is gestort (nominaal en, 
waar van toepassing, als agio). Hetgeen na 
zodanige uitkering overblijft, wordt gelijkelijk 
uitgekeerd op de gewone aandelen.
De vereffenaars zijn bevoegd om, indien de 
staat van de boedel daartoe aanleiding geeft, 
een uitkering bij voorbaat te doen. 

[…]
Toelichting
Weerspiegeling van het feit dat de preferente aandelen A en B, als bijzondere soorten aandelen, worden vervangen 
door de nieuwe soort van gewone aandelen B. De preferente aanspraken van Vereniging Aegon op het 
liquidatiesaldo worden hiermee beëindigd. 

Artikel 48. Conversie van preferente aandelen.
48.1 Ten tijde van het van kracht worden van de 

statutenwijziging waartoe is besloten op de 
jaarlijkse algemene vergadering van 
aandeelhouders gehouden op [vijftien mei 
tweeduizend dertien] onder agendapunt 8
(Voorstel tot goedkeuring van wijziging van 
de kapitaalstructuur), worden de twee 
honderd elf miljoen zes honderd tachtig 
duizend (211.680.000) preferente aandelen 
A in het kapitaal van de vennootschap en 
de honderd achttien miljoen drieënnegentig 
duizend (118.093.000) preferente aandelen 
B in het kapitaal van de vennootschap, met 
een nominale waarde van vijfentwintg 
eurocent (EUR 0,25) elk, omgezet in 
honderd twintig miljoen zeven honderd 
dertien duizend drie honderd 
negenentachtig (120.713.389) gewone 
aandelen en vijf honderd zesenzestig 
miljoen drie honderd dertien duizend zes 
honderd vierennegentig (566.313.694) 
gewone aandelen B, met een nominale 
waarde van twaalf eurocent (EUR 0,12) elk.

48.2 Dit artikel 48 vervalt direct na het van kracht 
worden van de in artikel 48.1 bedoelde 
statutenwijziging.

Toelichting
Dit is een nieuwe overgangsbepaling waarbij de voorgestelde conversie van preferente aandelen A en B in gewone 
aandelen en gewone aandelen B tot stand wordt gebracht. 
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Bijlage 1B: Voorstel tot wijziging van de stemrechtovereenkomst
Agendapunt 8: Voorstel tot wijziging van de kapitaalstructuur, inclusief voorstel tot statutenwijziging
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Woordelijke tekst van de voorgestelde wijzigingen van de stemrechtovereenkomst tussen Aegon N.V. 
en Vereniging Aegon (thans aangeduid als de Stemrechtregeling Preferente Aandelen) (de Stemrecht-
overeenkomst). De Stemrechtovereenkomst is aangegaan op 26 mei 2003 en is sedertdien niet 
gewijzigd. 

Dit voorstel is onderdeel van het Wijzigingsplan Preferente Aandelen dat ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan de op 15 mei 2013 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van Aegon 
N.V. (de AvA 2013). 

De linkerkolom hieronder bevat de inhoudelijke bepalingen van de Stemrechtovereenkomst zoals deze nu 
van kracht zijn en de rechterkolom toont de voorgestelde wijzigingen door middel van toevoegingen 
(dubbel onderstreept) en doorhalingen. De enkele kolom onder iedere dubbele kolom bevat een 
artikelsgewijze toelichting die aanvullend is op de algemene toelichting op het Wijzigingsplan Preferente 
Aandelen die is opgenomen in de toelichting op de agenda van de AvA 2013. 

In de inleidende bepalingen van de overeenkomst tot wijziging van de Stemrechtovereenkomst zullen de 
volgende definities worden opgenomen, die ook hieronder worden gebruikt: 
- VA betekent Vereniging Aegon; 
- Vennootschap betekent Aegon N.V.; 
- Partijen betekent VA en de Vennootschap; 
- Gewone aandelen B betekent gewone aandelen B in het kapitaal van de Vennootschap. 

Van dit voorstel is tevens een Engelstalige versie beschikbaar. De onderhavige Nederlandstalige versie is 
beslissend.  

Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
1. UITOEFENING STEMRECHT OP 

PREFERENTE AANDELEN
1. UITOEFENING STEMRECHT OP 

PREFERENTE GEWONE AANDELEN B

1.1 Behoudens voor zover hierna anders is 
bepaald, is de Vereniging bevoegd voor de 
preferente aandelen in het kapitaal van de 
Vennootschap die zij houdt of te eniger tijd 
zal houden (de "Preferente Aandelen", en 
elk een "Preferent Aandeel") slechts één 
stem per Preferent Aandeel uit te oefenen. 

1.1 Behoudens voor zover hierna anders is 
bepaald, is de Vereniging bevoegd voor de 
preferente aandelen in het kapitaal van de 
Vennootschapbrengt VA slechts één stem uit 
voor elke veertig (40) gewone aandelen B
die zij houdt of te eniger tijd zal houden (de 
"Preferente Aandelen", en elk een 
"Preferent Aandeel") slechts één stem per 
Preferent Aandeel uit te oefenen.

Toelichting
De huidige regel dat onder normale omstandigheden Vereniging Aegon één stem per preferent aandeel mag 
uitbrengen wordt vervangen door de nieuwe regel dat Vereniging Aegon slechts één stem mag uitbrengen voor elke 
40 gewone aandelen B die zij houdt. 
Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
1.2 De Vereniging behoudt zich het recht voor 

om het volledig stemrecht dat ingevolge 
artikel 41.1 van de statuten van de 
Vennootschap aan de Preferente Aandelen 
is verbonden (het "Volledig Stemrecht") uit 
te oefenen, indien zich een Bijzondere 
Aanleiding (zoals hierna in onderdeel 1.3 
omschreven) heeft voorgedaan. 

1.2 De VerenigingVA behoudt zich het recht voor 
om het volledig stemrecht dat ingevolge 
artikel 41.1 van de statuten van de 
Vennootschap aan de Preferente Aandelen 
is verbonden (het "Volledig Stemrecht") (als 
hierna gedefinieerd) uit te oefenen, indien 
zich een Bijzondere Aanleiding (zoals hierna 
in onderdeel 1.3 omschreven) heeft 
voorgedaan. Voor de toepassing van deze 
overeenkomst wordt onder het "Volledig
Stemrecht" verstaan het volledige stemrecht 
verbonden aan de gewone aandelen B 
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Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
ingevolge artikel 41 lid 1, eerste zin, van de 
statuten van de Vennootschap (dat wil 
zeggen: een stem per aandeel); echter, het 
aantal stemmen dat VA op gewone aandelen 
B kan uitoefenen boven het aantal stemmen 
dat zij  ingevolge artikel 1.1 van deze 
overeenkomst op gewone aandelen B kan 
uitoefenen, is aldus beperkt dat het niet kan 
meebrengen dat VA in totaal (op de gewone 
aandelen en gewone aandelen B die zij 
houdt) bij het uitoefenen van stemrecht op 
alle door VA gehouden gewone aandelen en 
gewone aandelen B, meer dan 32,64% van 
de stemrechten verbonden aan de 
uitstaande aandelen in het kapitaal van de 
Vennootschap mag uitoefenen. Onder 
"uitstaande aandelen" worden in deze 
overeenkomst niet begrepen aandelen die 
door de Vennootschap of een 
dochtermaatschappij daarvan worden 
gehouden noch gewone aandelen B 
waarvoor ingevolge deze overeenkomst 
geen stem kan worden uitgebracht.

Toelichting
De huidige regel is dat indien zich een Bijzondere Aanleiding voordoet Vereniging Aegon het volledig stemrecht 
verbonden aan de preferente aandelen (dat wil zeggen 25/12de per preferent aandeel) mag uitbrengen. In situaties 
van omgekeerde verwatering (bijv. een inkoop van gewone aandelen van andere aandeelhouders dan Vereniging 
Aegon) kan dit een onevenredig stemrecht voor Vereniging Aegon van boven de 32,64% tot gevolg hebben. Dit wordt 
vervangen door de nieuwe regel die, in geval van een Bijzondere Aanleiding, het volledige stemrecht dat Vereniging 
Aegon mag uitoefenen op gewone aandelen en gewone aandelen B gezamenlijk beperkt tot 32,64%, tenzij het 
economisch belang dat Vereniging Aegon door middel van gewone aandelen en gewone aandelen B houdt 32,64% te 
boven gaat (en zij derhalve ook onder normale omstandigheden meer dan 32,64% van de stemmen kan uitoefenen).
Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
1.3 Als "Bijzondere Aanleiding" kunnen worden 

aangemerkt: 

(a) het uitbrengen door enig persoon of 
een groep van personen, of een 
toenadering, mededeling of 
aankondiging omtrent het voornemen 
tot het uitbrengen door enig persoon 
of groep van personen, van een 
openbaar bod, een ruilbod of een 
ander bonafide bod (elk een 
"Openbaar Bod"), tot het direct of 
indirect verkrijgen van aandelen in het 
kapitaal van de Vennootschap, 
waarvan de raad van bestuur en de 
raad van commissarissen van de 
Vennootschap niet of nog niet bij 
persbericht of andere openbare 
mededeling uitdrukkelijk en eenduidig 
te kennen hebben gegeven het te 
ondersteunen, en dat, indien dat 
Openbaar Bod slaagt, zou leiden of 
kunnen leiden tot een verkrijging of 

Ongewijzigd 
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Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
vergroting door die persoon of groep 
van personen van een 15%-Belang 
(zoals gedefinieerd onder (d) hierna); 

(b) een voorstel of aanbod, of een 
mededeling of aankondiging omtrent 
het voornemen tot het doen van een 
voorstel of aanbod, door enig persoon 
of een groep van personen, tot fusie of 
een andere vorm van samenvoeging 
van ondernemingen waarbij de 
Vennootschap direct of indirect 
betrokken is of tot overname, direct of 
indirect, van de activa of een 
aanmerkelijk deel van de activa van 
de Vennootschap tezamen met die 
van haar dochtermaatschappijen (elk 
zodanig voorstel of aanbod een 
"Fusievoorstel"), waarvan de raad 
van bestuur en de raad van 
commissarissen van de Vennootschap 
niet of nog niet bij persbericht of 
andere openbare mededeling 
uitdrukkelijk en eenduidig te kennen 
hebben gegeven het te ondersteunen, 
ongeacht of zodanig Fusievoorstel 
wordt gedaan aan de Vennootschap, 
houders van aandelen in het kapitaal 
van de Vennootschap of een 
dochtermaatschappij van de 
Vennootschap; 

(c) het indienen door enig persoon of een 
groep van personen van een aanvraag 
of kennisgeving bij enige 
mededingingsautoriteit, of bevoegde 
toezichthouder in de 
verzekeringsbranche of anderszins in 
enige jurisdictie, met betrekking tot of 
met het oog op een Openbaar Bod of 
Fusievoorstel of een mogelijke 
voorbereiding daarop, waarvan de 
raad van bestuur en de raad van 
commissarissen van de Vennootschap 
niet of nog niet bij persbericht of 
andere openbare mededeling 
uitdrukkelijk en eenduidig te kennen 
hebben gegeven het te ondersteunen; 

(d) het verwerven door enig persoon of 
een groep van personen (niet zijnde 
de Vereniging), daaronder begrepen 
groepsmaatschappijen en andere aan 
zodanige persoon gerelateerde 
personen of leden van zodanige groep 
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Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
van personen, anders dan met de 
uitdrukkelijke en eenduidige 
goedkeuring van de raad van bestuur 
en de raad van commissarissen van 
de Vennootschap, van een zodanig 
belang in de Vennootschap, alleen of 
tezamen met anderen (in de vorm van 
aandelenbezit, volmachten, 
overeenkomst, onderling afgestemde 
gedragingen of anderszins) als recht 
geeft op het uitbrengen van 15% of 
meer van de stemmen die met 
betrekking tot één of meer door de 
algemene vergadering van 
aandeelhouders van de Vennootschap 
te nemen besluiten kunnen worden 
uitgebracht (een "15%-Belang") dan 
wel enige andere omstandigheid op 
grond waarvan de Vereniging 
redelijkerwijs kan aannemen dat een 
persoon of groep van personen als 
hiervoor bedoeld een 15%-Belang 
heeft verworven, kan verwerven of 
wenst te verwerven; alsmede 

(e) elke andere omstandigheid waarin 
naar het oordeel van de Vereniging 
niet-uitoefening van het Volledig 
Stemrecht door de Vereniging 
wezenlijk in strijd is met het belang 
van de Vennootschap en de daarmee 
verbonden onderneming. 

Voor de toepassing van het bepaalde in dit 
onderdeel 1.3 wordt onder "aandelen in het 
kapitaal van de Vennootschap" mede 
verstaan alle van tijd tot tijd door of met 
medewerking van de Vennootschap 
uitgegeven opties op aandelen en in 
aandelen converteerbare rechten, 
certificaten van aandelen alsmede opties 
daarop en daarin converteerbare rechten, 
participatiebewijzen, winstbewijzen en alle 
andere soorten rechten die direct of indirect, 
al dan niet voorwaardelijk recht geven of 
kunnen geven op aandelen in of andere 
aanspraken op het kapitaal van de 
Vennootschap. 

Toelichting
Deze bepaling wordt niet gewijzigd. Dit betekent dat de omstandigheden waarin Vereniging Aegon zich kan beroepen 
op een Bijzondere Aanleiding niet zullen wijzigen. 
Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
1.4 Alvorens de Vereniging van haar 

bevoegdheid tot uitoefening van het Volledig 
Stemrecht gebruik maakt, doet zij daarvan 

Ongewijzigd 



26

page 5 of 6 

Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
mededeling in de algemene vergadering van 
aandeelhouders van de Vennootschap, 
mede inhoudende een verklaring omtrent de 
Bijzondere Aanleiding die tot het uitoefenen 
van het Volledig Stemrecht aanleiding geeft. 
De Vereniging zal van haar bevoegdheid om 
op grond van een bepaalde Bijzondere 
Aanleiding gebruik te maken van het Volledig 
Stemrecht niet langer gebruik maken indien 
6 maanden zijn verstreken nadat naar 
aanleiding van die Bijzondere Aanleiding, 
vorenbedoelde mededeling in de algemene 
vergadering van aandeelhouders van de 
Vennootschap is gedaan. 

1.5 De Vereniging is te allen tijde bevoegd om 
nadat zich een Bijzondere Aanleiding heeft 
voorgedaan elke daaraan al dan niet 
gerelateerde latere omstandigheid als 
nieuwe Bijzondere Aanleiding aan te 
merken. In dat geval doet de Vereniging 
daaromtrent overeenkomstig het bepaalde in 
onderdeel 1.4 een nieuwe mededeling in de 
algemene vergadering van aandeelhouders 
van de Vennootschap. 

Ongewijzigd 

1.6 Het staat ter uitsluitende beoordeling van het 
bestuur van de Vereniging of en wanneer 
een bepaalde omstandigheid als Bijzondere 
Aanleiding wordt aangemerkt. 

Ongewijzigd 

2. RECHTSKEUZE; BESLECHTING VAN GESCHILLEN 
Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
2.1 Deze Overeenkomst is onderworpen aan 

Nederlands recht (zonder gebruikmaking 
van Nederlandse verwijzingsregels van 
internationaal privaatrecht). 

Ongewijzigd 

2.2 Geschillen worden door Partijen naar beste 
vermogen in onderling overleg beslecht. 
Alle geschillen naar aanleiding van deze 
Overeenkomst of hieruit voortvloeiende 
overeenkomsten die niet aldus worden 
opgelost, worden uitsluitend voorgelegd 
aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Ongewijzigd 

3. DIVERSEN 
Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
3.1 Deze Overeenkomst kan uitsluitend 

worden gewijzigd bij schriftelijk stuk, 
getekend door beide Partijen met dien 
verstande dat deze Overeenkomst zijdens 
de Vennootschap uitsluitend kan worden 
gewijzigd op basis van een daartoe 
strekkend besluit van de raad van bestuur 
dat is goedgekeurd door de raad van 
commissarissen en de algemene 
vergadering van aandeelhouders van de 
Vennootschap. Van geen van de 
bepalingen van deze Overeenkomst kan 

Ongewijzigd 
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Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
mondeling uitbreiding plaatsvinden of 
afstand worden gedaan; dat kan alleen bij 
schriftelijk stuk, getekend door de Partij 
tegen wie zodanige uitbreiding of 
afstanddoening wordt ingeroepen.  

3.2 Deze Overeenkomst geldt als vastlegging 
van het beleid van de Vereniging omtrent 
gebruikmaking van het in artikel 41.1 van 
de statuten van de Vennootschap 
bedoelde volledige stemrecht dat aan 
preferente aandelen is verbonden. Deze 
Overeenkomst wordt openbaar gemaakt op 
de bij de statuten van de Vennootschap 
voorgeschreven wijze en ten kantore van 
de Vennootschap voor aandeelhouders ter 
inzage gelegd. 

3.2 Deze Overeenkomst geldt als vastlegging 
van het beleid van de Vereniging omtrent 
gebruikmaking van heteen 
"stemrechtovereenkomst " als bedoeld in 
artikel 41.1 van de statuten van de 
Vennootschap bedoelde volledige stemrecht 
dat aan preferente aandelen is verbonden.
Deze Overeenkomst wordt openbaar 
gemaakt op de bij de statuten van de 
Vennootschap voorgeschreven wijze en ten 
kantore van de Vennootschap voor 
aandeelhouders ter inzage gelegd. 

Toelichting
Dit is een aanpassing van uitsluitend technische aard die de voorgestelde wijzingen van artikel 41.1 van de statuten 
van Aegon N.V. reflecteert. 
3.3 De originele taal van deze Overeenkomst 

is de Nederlandse taal en alle 
mededelingen en andere communicaties 
hieronder dienen plaats te vinden in het 
Nederlands. 

Ongewijzigd 

3.4 De onderdelen 4.1, 4.2 en 4.3 van de 
Recapitalisation Agreement komen hierbij te 
vervallen. 

3.4 De onderdelen 4.1, 4.2 en 4.3 van de 
Recapitalisation Agreement komen hierbij te
vervallen.

Toelichting
Het huidige artikel 3.4  is geëxpireerd en kan daarom vervallen. 
3.5 Indien één of meer bepalingen uit deze 

Overeenkomst, of een onderdeel daarvan, 
in enig opzicht nietig, onwettig of niet 
afdwingbaar is, dan is deze Overeenkomst 
uitsluitend onverbindend ten aanzien van 
de desbetreffende bepaling en dan nog 
uitsluitend voor zover het die nietigheid, 
onwettigheid of niet-afdwingbaarheid 
betreft, en die nietigheid, onwettigheid of 
niet-afdwingbaarheid zal de geldigheid, 
wettigheid en afdwingbaarheid van de 
andere bepalingen in deze Overeenkomst 
op geen enkele wijze aantasten. Partijen 
komen overeen dat zij te goeder trouw 
onderhandelingen zullen voeren ter 
vervanging van zodanige nietige, onwettige 
of niet afdwingbare bepaling(en) (of 
zodanige onderdelen daarvan) door 
geldige, wettige en afdwingbare 
bepaling(en) waarvan het economisch 
effect zoveel mogelijk overeenkomt met dat 
van de nietige, onwettige of niet 
afdwingbare bepaling(en). 

Ongewijzigd, te hernummeren in 3.4. 
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Woordelijke tekst van de voorgestelde wijzigingen van artikel 10 van de Fusieovereenkomst 1983 
tussen Aegon N.V. en Vereniging Aegon (de Fusieovereenkomst 1983). De Fusieovereenkomst 1983 is 
laatstelijk gewijzigd op 26 mei 2003. Artikel 10 (als gewijzigd) is het enige onderdeel van de 
Fusieovereenkomst 1983 dat thans nog van kracht is. 

Dit voorstel is onderdeel van het Wijzigingsplan Preferente Aandelen dat ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan de op 15 mei 2013 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van Aegon 
N.V. (de AvA 2013). 

De linkerkolom hieronder bevat artikel 10 van de Fusieovereenkomst 1983 zoals thans van kracht. De 
rechterkolom toont de nieuwe voorgestelde tekst. De enkele kolom onder iedere dubbele kolom bevat een 
artikelsgewijze toelichting die aanvullend is op de algemene toelichting op het Wijzigingsplan Preferente 
Aandelen die is opgenomen in de toelichting op de agenda van de AvA 2013. 

In de inleidende bepalingen van de overeenkomst tot wijziging van de Fusieovereenkomst 1983 zullen de 
volgende definities worden opgenomen, die ook hieronder worden gebruikt: 

- VA betekent Vereniging Aegon; 
- Vennootschap betekent Aegon N.V.; 
- Partijen betekent VA en de Vennootschap; 
- Gewone aandelen B betekent gewone aandelen B in het kapitaal van de Vennootschap. 

Van dit voorstel is tevens een Engelstalige versie beschikbaar. De onderhavige Nederlandstalige versie is 
beslissend. 

Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
Artikel 10. Aandeelhouderschap van Vereniging 
AEGON 
10.1 Telkens wanneer Aegon N.V. aandelen 

uitgeeft en als gevolg daarvan het 
stemrechtpercentage van Vereniging Aegon 
verwatert, heeft Vereniging Aegon het recht 
om zoveel preferente aandelen B in het 
kapitaal van Aegon N.V. te nemen als haar 
in staat zal stellen die verwatering van haar 
stemrechtpercentage te voorkomen of 
ongedaan te maken. Dit optierecht van 
Vereniging Aegon zal echter niet gelden 
indien en voor zover Vereniging Aegon 
ingevolge uitoefening van het optierecht een 
stemrechtpercentage van meer dan 33% van 
het totale aandelen kapitaal van Aegon N.V. 
zou verkrijgen of vergroten. Voor de 
toepassing van het voorgaande wordt het 
stemrechtpercentage van Vereniging Aegon 
op een bepaald moment berekend als het 
gedeelte van het stemrecht dat is verbonden 
aan alle aandelen in het kapitaal van Aegon 
N.V. waartoe Vereniging Aegon alsdan 
juridisch en/of economisch gerechtigd is, ten 
opzichte van het stemrecht dat is verbonden 
aan alle aandelen in het alsdan geplaatste 
kapitaal van Aegon N.V. Daarbij worden 
preferente aandelen A en B in aanmerking 

Artikel 10. Aandeelhouderschap van VA 

10.1 VA heeft doorlopend het recht om maximaal 
zoveel gewone aandelen B te nemen als haar 
in staat zal stellen haar Totaal Aandelenbelang 
te handhaven op of terug te brengen naar 
32,64%. Uitoefening van de calloptie geschiedt 
telkens door middel van een schriftelijke 
kennisgeving. De plaatsing van gewone 
aandelen B tengevolge van een dergelijke 
uitoefening wordt van kracht per de datum van 
ontvangst van de kennisgeving door de 
Vennootschap of zoveel later als in bedoelde 
kennisgeving mocht zijn aangegeven.

Voor de toepassing van deze overeenkomst 
wordt met betrekking tot VA onder Totaal 
Aandelenbelang verstaan het percentage van 
alle uitstaande aandelen in het kapitaal van de 
Vennootschap waartoe VA op enig moment 
juridisch en/of economisch gerechtigd is. 
Onder "uitstaande aandelen" worden in deze 
overeenkomst niet begrepen aandelen die 
door de Vennootschap of een 
dochtermaatschappij daarvan worden
gehouden.
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Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
genomen voor het volledige stemrecht dat 
daaraan volgens artikel 41.1 van de statuten 
van Aegon N.V. is verbonden. Uitgifte van 
preferente aandelen B ingevolge dit artikel 
10 geschiedt tegen nominaal; Aegon N.V. en 
Vereniging Aegon kunnen echter van tijd tot 
tijd een hogere uitgifteprijs overeenkomen. 

Toelichting 
De calloptie van Vereniging Aegon op preferente aandelen B wordt omgezet in een calloptie op gewone 
aandelen B. Het maximum (momenteel 33%) wordt verlaagd tot 32,64%, zijnde het percentage dat op dit 
moment daadwerkelijk door Vereniging Aegon wordt gehouden  

De huidige beperking dat Vereniging Aegon de calloptie slechts mag uitoefenen bij verwatering ingevolge 
een uitgifte van gewone aandelen door Aegon N.V. aan andere personen dan Vereniging Aegon, wordt 
geschrapt. In plaats daarvan kan Vereniging Aegon voortaan de calloptie uitoefenen om haar 
aandelenbelang te handhaven op of terug te brengen naar 32,64%, ongeacht de reden waarom het totale 
aandelenbelang onder de 32,64% is gezakt of zou zakken. Zodoende kan Vereniging Aegon gewone 
aandelen verkopen in de markt (of in een onderhandse transactie) en haar calloptie op gewone aandelen B 
uitoefenen om haar totale aandelenbelang op peil te houden. In een dergelijk geval zal het Ordinary Course 
stemrecht van Vereniging Aegon afnemen (aangezien dit voortaan evenredig zal zijn aan Vereniging 
Aegon's economisch belang in aandelen van Aegon N.V.), maar zal het Special Cause stemrecht van 
Vereniging Aegon worden gehandhaafd op 32,64% (zie artikelen 1.1 en 1.2 van de 
Stemrechtovereenkomst). 

Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
10.2 Het in dit artikel 10 bedoelde optierecht van 

Vereniging Aegon geldt tot ten hoogste het 
niet-uitgegeven gedeelte van de preferente 
aandelen B die van tijd tot tijd in het 
maatschappelijk kapitaal van Aegon N.V. zijn 
begrepen en geldt ongeacht of Vereniging 
Aegon terzake van een uitgifte van aandelen 
een voorkeursrecht heeft, uitoefent of kan 
uitoefenen. 

10.2 Gewone aandelen B die ingevolge dit artikel 
10 worden uitgegeven, worden uitgegeven 
tegen een uitgifteprijs gelijk aan het hoogste 
van (i) de werkelijke waarde van die aandelen 
op het moment waarop de plaatsing van kracht 
wordt en (ii) de nominale waarde van die 
aandelen. Indien de werkelijke waarde van een 
gewoon aandeel B op het moment waarop de 
plaatsing van kracht wordt lager is dan de 
nominale waarde van een gewoon aandeel B, 
wordt het verschil tussen de nominale waarde 
en de lagere werkelijke waarde ten laste 
gebracht van de reserves van de 
Vennootschap.

Voor de toepassing van deze overeenkomst 
wordt de werkelijke waarde van een gewoon 
aandeel B op het moment waarop de plaatsing 
van kracht wordt gelijk gesteld aan 1/40ste van 
de marktwaarde van een gewoon aandeel in 
het kapitaal van de Vennootschap op dat 
moment. De marktwaarde van een gewoon 
aandeel wordt gesteld op het naar volume 
gewogen gemiddelde van de prijs van de 
gewone aandelen, berekend op basis van alle 
transacties in die aandelen op Euronext 
Amsterdam gedurende de vijf handelsdagen 
onmiddellijk voorafgaand aan de dag waarop 
de plaatsing van het betreffende gewone 
aandeel B van kracht wordt.
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Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
Toelichting 
De feitelijke uitoefenprijs van de calloptie op gewone aandelen B (dit is de daadwerkelijk door Vereniging 
Aegon te betalen prijs) zal 1/40ste bedragen van de marktwaarde van een gewoon aandeel ten tijde van de 
uitgifte, ook indien dit zou betekenen dat de feitelijke uitoefenprijs lager is dan de nominale waarde van een 
gewoon aandeel B. In dat geval wordt het verschil tussen de feitelijke uitoefenprijs en de nominale waarde 
ten laste gebracht van de reserves van Aegon N.V. Deze nieuwe formule voor de optieuitoefenprijs 
vervangt de huidige formule, die bepaalt dat de uitoefenprijs van een calloptie op een preferent aandeel B 
gelijk is aan de nominale waarde van een preferent aandeel B.
Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
10.3 Voor de toepassing van artikel 10.1 worden 

aandelen in het kapitaal van Aegon N.V. die 
op 9 mei 2003 door Aegon N.V. zelf worden 
gehouden, voor zolang zij door Aegon N.V. 
zelf worden gehouden, als niet-geplaatst 
aangemerkt en wordt een herplaatsing van 
die aandelen gelijkgesteld met een uitgifte 
van aandelen. 

10.3 Het in dit artikel 10 bedoelde optierecht van VA 
geldt tot ten hoogste het niet-uitgegeven 
gedeelte van de gewone aandelen B die van 
tijd tot tijd in het maatschappelijk kapitaal van 
de Vennootschap zijn begrepen.

Toelichting 
Weerspiegeling van het feit dat de calloptie van Vereniging Aegon op preferente aandelen B wordt omgezet 
in een calloptie op gewone aandelen B.
Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
10.4 Vereniging Aegon behoudt het in dit artikel 

10 bedoelde optierecht zolang zij haar 
statutaire doel (zoals dit op 26 mei 2003 
luidt) niet wijzigt en zolang zij haar aandelen 
in het kapitaal van Aegon N.V. niet 
vervreemdt, tenzij zulks geschiedt met 
goedkeuring van de raad van 
commissarissen. Onder "vervreemding" als 
bedoeld in de vorige zin wordt niet begrepen 
een vervreemding van minder dan 10% van 
de aandelen die Vereniging Aegon op het 
onmiddellijk aan de vervreemding 
voorafgaande tijdstip bezit en ook niet een 
vervreemding aan een vennootschap 
waarvan Vereniging Aegon alle of nagenoeg 
alle stemgerechtigde aandelen houdt zolang 
zij alle of nagenoeg alle stemgerechtigde 
aandelen van deze vennootschap blijft 
houden. 

10.4 De calloptie van VA onder deze overeenkomst 
vervalt indien en zodra het statutaire doel als 
opgenomen in de statuten van VA (zoals deze 
op 26 mei 2003 luidden) wordt gewijzigd en/of 
door VA gehouden gewone aandelen B 
worden vervreemd, tenzij die wijziging en/of 
vervreemding geschiedt met goedkeuring van 
de raad van commissarissen van de 
Vennootschap.

Toelichting 
Weerspiegeling van het feit dat de calloptie van Vereniging Aegon op preferente aandelen B wordt omgezet 
in een calloptie op gewone aandelen B, alsmede van de wijzigingen uiteengezet bij het nieuwe artikel 10.1 
hierboven. 

Wanneer bij een vervreemding van gewone aandelen B of een wijziging van het statutaire doel van 
Vereniging Aegon het gerechtvaardigd is dat de calloptie blijft bestaan, kan de raad van commissarissen 
van Aegon N.V. dit goedkeuren. In de Engelse vertaling van het huidige artikel 10.4 ziet deze bevoegdheid 
van de raad van commissarissen abusievelijk niet op een wijziging van het statutaire doel van Vereniging 
Aegon.  
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Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
10.5 Vereniging Aegon zal de van tijd tot tijd door 

haar gehouden preferente aandelen A en/of 
B in het kapitaal van Aegon N.V., niet 
vrijwillig vervreemden of bezwaren, tenzij 
met voorafgaande goedkeuring van de raad 
van commissarissen van Aegon N.V. Indien 
Vereniging Aegon redelijkerwijs gedwongen 
is tot vervreemding van deze preferente 
aandelen over te gaan, dan zal Vereniging 
Aegon daarvan tijdig mededeling doen aan 
Aegon N.V. en zal de raad van 
commissarissen een redelijke termijn worden 
gegund een gegadigde aan te wijzen die 
bereid is de te vervreemden preferente 
aandelen tegen de werkelijke waarde en 
tegen contante betaling te kopen. Indien het 
preferente aandelen A betreft, kan de raad 
van commissarissen verlangen dat 
Vereniging Aegon, alvorens tot overdracht 
wordt overgegaan, eerst aan de algemene 
vergadering van aandeelhouders van Aegon 
N.V. de gelegenheid biedt het nominale 
bedrag van die aandelen zonder 
terugbetaling te verlagen tot hetzelfde 
nominale bedrag als dat van de gewone 
aandelen in het kapitaal van Aegon N.V. (of 
tot zodanig ander bedrag als Vereniging 
Aegon en de raad van commissarissen 
zonodig zullen bepalen om rekening te 
houden met een splitsing of samenvoeging 
van gewone aandelen of een wijziging van 
het nominale bedrag van de gewone 
aandelen, indien die zich voordoet); indien 
de raad van commissarissen dat verzoekt, 
zullen Vereniging Aegon en de raad van 
bestuur van Aegon N.V. aan zodanige 
verlaging van het nominale bedrag van de 
preferente aandelen A hun volle 
medewerking verlenen. Indien de door 
Vereniging Aegon verlangde vervreemding 
de preferente aandelen B betreft, kan de 
raad van commissarissen verlangen dat 
deze worden overgedragen tegen ten 
hoogste het bedrag dat gemiddeld op de 
preferente aandelen B is gestort, verhoogd 
met een vergoeding die overeenkomt met 
enig opgelopen, nog niet betaald dividend op 
de betreffende preferente aandelen B. 

10.5 Indien de calloptie overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 10.4 komt te vervallen, 
kunnen alle uitstaande gewone aandelen B 
worden ingetrokken overeenkomstig artikel 13 
van de statuten van de Vennootschap. VA, 
handelend als de "vergadering van houders 
van gewone aandelen B", verleent hierbij 
onherroepelijk haar goedkeuring aan de 
intrekking van alle uitstaande gewone 
aandelen B in het geval de calloptie om 
genoemde redenen vervalt. Deze goedkeuring 
wordt gegeven overeenkomstig artikel 13.3 
van de statuten van de Vennootschap.

Toelichting 
De beperking van de overdraagbaarheid inzake preferente aandelen A en B die thans is opgenomen in de 
Fusieovereenkomst 1983 wordt vervangen door een nieuw artikel 14A opgenomen in het voorstel tot 
wijziging van de statuten van Aegon N.V. (dat net als de huidige regeling de zeggenschap bij de raad van 
commissarissen legt). Naar Nederlands recht kan een beperking van de overdraagbaarheid opgenomen in 
de statuten van een vennootschap (zoals thans wordt voorgesteld) beter worden afgedwongen dan een 



32

page 5 of 5 

Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
contractueel vastgelegde beperking (zoals thans het geval is). Zie tevens de toelichting bij artikel 10.6 
hierna. 

Daarnaast, mocht Vereniging Aegon zonder goedkeuring van de raad van commissarissen van Aegon N.V. 
gewone aandelen B vervreemden en/of haar statutaire doelomschrijving wijzigen, dan verliest Vereniging 
Aegon haar vetorecht tegen intrekking van de gewone aandelen B. 

Huidige bepalingen Voorstel wijziging 
10.6 Indien, overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 10.5, preferente aandelen worden 
verkocht aan een door de raad van 
commissarissen van Aegon N.V. 
aangewezen gegadigde, wordt de werkelijke 
waarde van de betrokken preferente 
aandelen vastgesteld door Vereniging Aegon 
en de betrokken gegadigde in onderling 
overleg of door één of meer door hen aan te 
wijzen deskundigen. De werkelijke waarde 
van de betrokken preferente aandelen wordt 
vastgesteld met inachtneming van het 
bepaalde in de laatste twee volzinnen van 
artikel 10.5. 

10.6 Partijen erkennen dat, onverminderd het 
voorgaande, een overdracht van gewone
aandelen B is onderworpen aan artikel 14A 
van de statuten van de Vennootschap. Indien 
de raad van commissarissen van de 
Vennootschap weigert goedkeuring te 
verlenen aan een overdracht van gewone 
aandelen B indien daartoe verzocht door VA 
overeenkomstig voornoemd artikel 14A, kan 
de raad van commissarissen de Vennootschap 
aanwijzen als persoon aan wie VA de 
desbetreffende gewone aandelen B in 
overeenstemming met voornoemd artikel 14A 
mag overdragen.

Toelichting 
De bevoegdheden van de raad van commissarissen van Aegon N.V. worden vergroot doordat, indien 
Vereniging Aegon gewone aandelen B wil vervreemden, de raad van commissarissen kan bepalen dat 
deze moeten worden overgedragen aan Aegon N.V. (indien toegelaten onder de voor inkoop van aandelen 
geldende regels). Op door Aegon N.V. gehouden eigen aandelen kan niet worden gestemd. 
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Bijlage 1D: Waardering van de preferente aandelen (Engelstalig)
Agendapunt 8: Voorstel tot wijziging van de kapitaalstructuur, inclusief voorstel tot statutenwijziging

On February 15, 2013 Aegon N.V. announced through a press release that it reached an agreement with Vereniging Aegon on the 

execution of the Preferred Shares Amendment Plan, subject to approval by the shareholders of Aegon N.V.

Under the agreement, all of Aegon's preferred shares will be exchanged for cash and common shares. The value of the preferred 

shares has been agreed with Vereniging Aegon whereby Aegon N.V. used a discounted cash-flow methodology, which will be 

explained below. The discounted cash-flow methodology is most commonly applied for the valuation of (fixed income) assets for 

which (i) no market price can be observed or (ii) a theoretical price needs to be calculated in order to compare such price to the 

actual market price.

The valuation of the preferred shares has been performed using the following three steps:

 ° Calculation of dividends on the preferred shares

 ° Determination of the discount rate to be applied to the future dividends

 ° Valuation of the preferred shares by discounting the future dividends

Calculation of dividends on the preferred shares

The dividends on the preferred shares are linked to the ECB Main Refinance Rate (MRR) plus 1.75%. It is not possible to obtain 

a forecast of the MRR over a long period of time; therefore, Aegon has analyzed the historical trends of the 3-month EURIBOR 

compared to the MRR. This analysis shows that the 3-month EURIBOR has acted as a very good proxy for the MRR over the last 

10 years, with an R2 of 97.5%.

Based on this outcome, Aegon N.V. has used a forward curve derived from the 3-month EURIBOR swap curve. Using this forward 

curve a series of 1-year forward rates has been calculated. Where this calculation resulted in a forward rate below 0.75%  

(in the years 2013 to 2015), the forward rate was set to 0.75% to reflect the assumption that the ECB will not set the MRR 

below 0.75%. The calculated forward rate was subsequently increased by 1.75% to calculate a series of dividends on the 

preferred shares.

Determination of the discount rate to be applied to the future dividends

To determine the discount rate to be applied to the future dividends, Aegon N.V. has calculated the cost of capital on the Junior 

Perpetual Capital Securities (JPCS) issued by Aegon N.V. These securities are listed and have an observable market price based 

on which an average cost of capital of 6.5% has been calculated. The preferred shares are junior to the JPCS, which has been the 

basis for a 0.75% premium. Another 0.25% of premium has been applied to reflect that the preferred shares are less liquid than 

the JPCS. Based on the average cost of capital including the corrections, the discount rate has been set to 7.5%.

Valuation of the preferred shares by discounting the future dividends

The calculation of the value of the preferred shares is performed by discounting the dividends over a period of 50 years and 

multiplying the resulting amount by the total amount paid-up (as nominal value and share premium) on the preferred shares. 

The total amount paid-up on the preferred shares A and B is EUR 10 and EUR 0.25, respectively, and the resulting value of the 

preferred shares A and B is EUR 5.303 and EUR 0.133, respectively. These values are then multiplied by the number of preferred 

shares outstanding. As of 15 February 2013, 211,680,000 preferred shares A were outstanding with a total value of EUR 

1,122,564,108.35 and 118,093,000 preferred shares B were outstanding with a total value of EUR 15,656,529.11. Based on 

these values, the total value of the preferred shares as of 15 February 2013 has been calculated at EUR 1,138,220,637.45.
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Bijlage 1E: Brief van Keefe, Bruyette & Woods Limited d.d. 14 februari 2013
Agendapunt 8: Voorstel tot wijziging van de kapitaalstructuur, inclusief voorstel tot statutenwijziging
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Bijlage 2: Informatie omtrent de heer Darryl D. Button

Agendapunt 10: Voorstel tot benoeming van de heer Darryl D. Button als lid van de Raad van Bestuur

De wettelijk vereiste gegevens omtrent de heer Darryl D. Button met betrekking tot de onder agendapunt 10 voorgestelde 

benoeming als lid van de Raad van Bestuur zijn als volgt:

Naam : Darryl D. Button

Leeftijd : 43

Geslacht : Mannelijk

Nationaliteit : Canadese

Beroep : Directeur Corporate Financial Center van Aegon N.V.

Aandelen in Aegon N.V. : 7.163 gewone aandelen * 

Commissariaten buiten Aegon : Geen

Darryl D. Button behaalde een bachelor’s graad in actuariaat en statistiek aan de universiteit van Waterloo in Ontario, Canada. Hij 

is lid van de Society of Actuaries, de Canadian Institute of Actuaries en lid van de American Academy of Actuaries.

De heer Button begon zijn loopbaan in 1993 bij Mutual Life Insurance Co. of Canada. In 1999 trad hij in dienst bij Aegon als 

directeur productontwikkeling en risicobeheer bij de divisie Institutional Markets van Aegon USA. In 2002 werd hij benoemd tot 

Groepsactuaris van Aegon USA en in 2005 werd hij Chief Financial Officer van Aegon USA, onder meer verantwoordelijk voor 

het balansbeheer. In de periode 2008 – 2011 was hij tevens verantwoordelijk voor Aegon Canada. Op 1 september 2012 werd 

hij benoemd als directeur Corporate Financial Center van Aegon N.V. Zijn huidige verantwoordelijkheden omvatten onder meer 

actuariaat, accounting & reporting, treasury & kapitaalmanagement, belastingen en investor relations.

Na gesprekken met hem te hebben gevoerd heeft de Nominating Committee de kwalificaties van de heer Button besproken en 

geconstateerd dat hij goed in het profiel van de Raad van Bestuur past, gezien zijn kennis van en ervaring in de internationale 

financiële dienstverlening en de verzekeringsindustrie in het bijzonder, alsmede gelet op zijn functioneren als CFO van Aegon 

USA en in andere posities binnen Aegon. De Nominating Committee heeft de Raad van Commissarissen geadviseerd om de heer 

Button voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft dat advies gevolgd en 

beveelt aandeelhouders aan de heer Button te benoemen als lid van de Raad van Bestuur per 15 mei 2013, voor een termijn van 

vier jaar.

* De heer Button is voorts gerechtigd tot 1.920 gewone aandelen als onderdeel van een winstdelingsplan. Ook is de heer Button gerechtigd tot 

gewone aandelen als onderdeel van incentiveplannen; het aantal hangt af van de uitkomst van die plannen.
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Bijlage 3: Informatie omtrent de heer Shemaya Levy

Agendapunt 11: Voorstel tot herbenoeming van de heer Shemaya Levy als lid van de Raad van Commissarissen

De wettelijk vereiste gegevens omtrent de heer Shemaya Levy met betrekking tot de voorgestelde herbenoeming in de Raad van 

Commissarissen zijn als volgt:

Naam : Shemaya Levy 

Leeftijd : 65

Geslacht : Mannelijk

Nationaliteit : Frans

Beroep/hoofdfunctie : Non-executive bestuurder

Belangrijkste vorige functie : Executive Vice-President en CFO van Renault Group

Aandelen in Aegon N.V. : Geen

Andere commissariaten : Lid van de Raad van Commissarissen van TNT Express N.V. en van de Raad   

  van Commissarissen van PKC Group Oyj en Segula Technologies Group S.A. 

  (niet beursgenoteerd).

De heer Levy heeft zijn gehele loopbaan bij Renault gewerkt. In 1994 werd hij tot CEO van Renault Industrial Vehicles benoemd. 

In 1998 werd hij benoemd tot Executive Vice-President en CFO van de Renault Group en dit is hij gebleven tot zijn pensionering in 

2004.

De heer Levy is lid van de Raad van Commissarissen sinds 2005, voorzitter van de Audit Committee van de Raad van 

Commissarissen sinds 2005 en lid van het Nominating Committee sinds 2009. Als voormalig CFO voldoet de heer Levy aan 

de vereisten van ‘financieel expert’ zoals die zijn voorgeschreven door de Nederlandse Corporate Governance Code en de 

Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act. Hij wordt voorgedragen voor een derde en laatste termijn vanwege de constructieve wijze 

waarop hij functioneert als lid van de Raad van Commissarissen en de Nominating Committee en als voorzitter van het Audit 

Committee. In die laatste rol was hij nauw betrokken bij de selectie van een nieuwe externe accountant. Zijn lange ervaring in 

de internationale zakenwereld en uitgebreide management- en financiële deskundigheid is van grote toegevoegde waarde voor 

Aegon. Zijn nationaliteit versterkt de internationale samenstelling van de Raad van Commissarissen.

Na gesprekken met de heer Levy heeft de Nominating Committee zijn kwalificaties besproken en vastgesteld dat de heer 

Levy goed in het profiel van de Raad van Commissarissen past. De Nominating Committee heeft de Raad van Commissarissen 

geadviseerd om hem voor te dragen voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen heeft dit advies opgevolgd en beveelt 

aandeelhouders aan de heer Levy te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een nieuwe zittingstermijn van 

vier jaar, ingaande 15 mei 2013. De heer Levy woonde in 2012 alle vergaderingen bij van de Raad van Commissarissen en van de 

commissies waarvan hij lid is. Hij heeft geen tegenstrijdige belangen met Aegon.
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Bijlage 4: Informatie omtrent mevrouw Dona D. Young

Agenda item 12: Voorstel tot benoeming van mevrouw Dona D. Young als lid van de Raad van Commissarissen

De wettelijk vereiste gegevens omtrent mevrouw Dona D. Young met betrekking tot de onder agendapunt 12 voorgestelde 

benoeming in de Raad van Commissarissen zijn als volgt:

Naam : Dona D. Young

Leeftijd : 59

Geslacht : Vrouwelijk

Nationaliteit : Amerikaanse

Beroep/hoofdfunctie : Non-executive bestuurder

Belangrijkste vorige functie : Bestuursvoorzitter The Phoenix Companies

Aandelen in de vennootschap : Geen

Andere commissariaten : Lid Raad van Commissarissen Footlocker

Dona D. Young behaalde een bachelor’s en master’s graad aan de Drew University in Madison, New Jersey, evenals een “doctor of 

jurisprudence” graad aan de School of Law van de universiteit van Connecticut. 

Na een loopbaan van bijna 30 jaar trad mevrouw Young in 2008 af als bestuursvoorzitter van The Phoenix Comanies, een 

verzekeraar en asset manager. Gedurende de zes jaar dat zij bestuursvoorzitter was, gaf zij leiding aan de herstructurering van 

het bedrijf, waaronder de succesvolle verzelfstandiging van de asset-managementactiviteiten in 2008. De verzelfstandigde 

firma, VIRTUS, staat genoteerd aan de NASDAQ.

Mevrouw Young heeft uitgebreide ervaring in fusies en overnames, het naar de beurs brengen van bedrijven en verzelfstandiging 

van bedrijven. Zij is ook heel ervaren op het gebied van governance, opvolging van bestuurders en bestuurssamenstelling.

Na gesprekken met mevrouw Young heeft de Nominating Committee haar kwalificaties besproken en vastgesteld dat mevrouw 

Young goed in het profiel van de Raad van Commissarissen past. De Nominating Committee heeft de Raad van Commissarissen 

geadviseerd om haar voor te dragen voor benoeming. De Raad van Commissarissen heeft dit advies opgevolgd en beveelt 

aandeelhouders aan mevrouw Young te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een zittingstermijn van vier jaar, 

ingaande 15 mei 2013. Mevrouw Young heeft geen tegenstrijdige belangen met Aegon.
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Routebeschrijving

Het hoofdkantoor van Aegon bevindt zich in Den Haag. Het is gevestigd aan het Aegonplein, naast het NS station Den Haag 

Mariahoeve: Aegonplein 50, 2591 TV Den Haag

Met het openbaar vervoer

Per trein

U neemt de trein naar station Den Haag Mariahoeve. Hier aangekomen loopt u naar de uitgang Mariahoeve. Aan uw rechterhand 

ligt het hoofdkantoor van Aegon.

Per tram/bus

Tramlijn 6 en buslijn 24 vertrekken vanaf station Den Haag Centraal. Met de bus stapt u uit bij station Mariahoeve. Met de 

tram stapt u uit bij halte Station Mariahoeve. Dan steekt u de weg over richting station Mariahoeve. Naast het station ligt het 

hoofdkantoor van Aegon.

Met de auto

Vanuit Gouda/Utrecht (A12) of Delft/Rotterdam (A13)

Richting Den Haag. Neem bij het knooppunt Prins Clausplein de A4, richting Amsterdam. Neem afrit 8 (Leidschendam/Wassenaar 

N14). Ga bij de stoplichten rechtsaf de Noordelijke Randweg op en rij de 1e tunnel in. Ga aan het eind van de 2e tunnel linksaf 

(Mgr. van Steelaan). Ga bij het 2e stoplicht rechtsaf (= Hofzichtlaan). Op deze weg gaat u ook bij het 2e stoplicht rechtsaf.  

U rijdt nu het Aegonplein op. Recht voor u ziet u het Aegon-gebouw. Rechts naast het gebouw vindt u parkeergelegenheid.

Vanuit Amsterdam (A4)

Richting Den Haag. Neem de afrit 8 (Leidschendam/Wassenaar, N14). Ga bij de stoplichten linksaf en rij de 1e tunnel in. Ga aan 

het eind van de 2e tunnel linksaf (Mgr. van Steelaan). Ga bij het 2e stoplicht rechtsaf (= Hofzichtlaan). Op deze weg gaat u ook 

bij het 2e stoplicht rechtsaf. U rijdt nu het Aegonplein op. Recht voor u ziet u het hoofdkantoor van Aegon. Rechts naast het 

gebouw vindt u parkeergelegenheid.

Vanuit Amsterdam/Leiden/Wassenaar (N44)

Richting Den Haag. U neemt op de Rijksstraatweg voor de tunnel de afrit Ring N14 richting Leidschendam, Utrecht, Rotterdam.  

U sorteert meteen links voor en gaat bij de verkeerslichten links. Vervolgens steekt u bij de volgende stoplichten de kruising over. 

Ga bij het volgende stoplicht linksaf (Hofzichtlaan). Volg de borden station Mariahoeve en neem de afslag linksaf, u rijdt nu het 

Aegonplein op. Recht voor u ziet u het hoofdkantoor van Aegon. Rechts naast het gebouw vindt u parkeergelegenheid.


