Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AEGON N.V. (de ‘Vennootschap’) te
houden op dinsdag 25 april 2006 om 10.00 uur in het AEGON hoofdkantoor, AEGONplein 50, Den Haag.
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TOELICHTING
- Mededelingen van huishoudelijke aard:
- Voor het uitoefenen van stemrechten is registratie vóór aanvang van de vergadering vereist. Zie ook de
mededelingen onder het kopje “Toegang tot de vergadering” op bladzijde 5 van deze agenda.
- Elektronisch stemmen: Bij registratie ontvangen aandeelhouders en gevolmachtigden een elektronisch
stemkastje en een stemkaart die gebruikt moeten worden indien er tijdens de vergadering gestemd wordt.
- In het gehele gebouw geldt een rookverbod.
- Het maken van audio-/visuele opnamen in de vergadering is niet toegestaan tenzij vóór de vergadering
hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.
- Na de vergadering zijn sandwiches beschikbaar buiten de zaal.
- Voor simultane vertalingen (Nederlands/Engels en Engels/Nederlands) wordt gezorgd.

1.

Opening
Opening van de vergadering door de voorzitter, de heer D.G. Eustace. De concept notulen van de AVvA op 21
april 2005 zijn op 21 juli 2005 openbaar gemaakt op AEGONs website en waren sindsdien beschikbaar voor
commentaar. Na verwerking van opmerkingen van enkele aandeelhouders zijn de notulen op 24 oktober 2005
ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris en waren sindsdien openbaar op AEGONs website.

2.

Jaarverslag 2005 en Jaarrekening 2005: Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2005
Bespreking van het jaarverslag 2005, waaronder het verslag van de Raad van Commissarissen, het verslag
van de Raad van Bestuur en de jaarrekening. Aangezien er geen substantiële wijzigingen zijn aangebracht in
AEGONs Corporate Governance (zoals omschreven in het Jaarverslag 2005, vanaf blz. 23), is corporate
governance geen apart item op de agenda van deze aandeelhoudersvergadering.
Voorgesteld wordt de jaarrekening over het boekjaar 2005 vast te stellen.

3.

Voorstel tot goedkeuring van het slotdividend over het boekjaar 2005
AEGON”s dividendbeleid is besproken tijdens de AVvA op 21 april 2005. Dit beleid is onveranderd gebleven.
Voorgesteld wordt het slotdividend van EUR 0,23 per gewoon aandeel over het boekjaar 2005 goed te keuren.
Dit voorstel omvat een totaal dividend van EUR 0,45. Rekening houdend met het in september 2005 betaalde
interim-dividend van EUR 0,22 per gewoon aandeel betekent dit een slotdividend van EUR 0,23 per gewoon
aandeel over het boekjaar 2005. Het slotdividend zal naar keuze van de aandeelhouder worden uitgekeerd
geheel in contanten of geheel in gewone aandelen. De fractie ter bepaling van het dividend in aandelen zal
worden bepaald door de Raad van Bestuur op basis van de gemiddelde koers van het aandeel AEGON aan
de Euronext Amsterdam tijdens de vijf handelsdagen in de periode van 3 mei 2006 tot en met 9 mei 2006.

4.

Voorstel tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur
Voorgesteld wordt te besluiten tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun
taak, voor zover daarvan uit de jaarrekening over het boekjaar 2005 blijkt of uit informatie die anderszins
voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2005 aan de algemene vergadering van aandeelhouders
is verstrekt.

5.

Voorstel tot kwijting van de leden van de Raad van Commissarissen
Voorgesteld wordt te besluiten tot kwijting van de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening
van hun taak, voor zover daarvan uit de jaarrekening over het boekjaar 2005 blijkt of uit informatie die
anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2005 aan de algemene vergadering van
aandeelhouders is verstrekt.

6.

Voorstel tot benoeming van de externe accountant
Voorgesteld wordt, zoals geadviseerd door het Audit Committee, te besluiten om Ernst & Young de wettelijk
vereiste opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2006.

7.

Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap
De Raad van Bestuur stelt voor, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om de statuten van de
Vennootschap te wijzigen. De volledige tekst van de voorgestelde statutenwijziging en de Toelichting daarop
zijn als bijlage aan deze agenda gehecht. De statutenwijziging behelst, behalve enkele kleine wijzigingen die
noodzakelijk bleken in verband met recente wetswijzigingen, voornamelijk de afschaffing van aandelen aan
toonder (de zogenoemde K en CF bewijzen) en de vervanging daarvan door aandelen op naam. Dit proces
wordt ook wel dematerialisatie genoemd. In 2000 werd de Wet Giraal Effectenverkeer gewijzigd teneinde de
efficiëntie en de concurrentie positie van de Nederlandse financiële sector te versterken. Dit stelde genoteerde
bedrijven in staat om hun aandelen op naam in het Necigef girosysteem op te nemen. De belangrijkste
voordelen van deze dematerialisatie zijn kostenbesparing door middel van minder administratieve handelingen
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en vermindering van de risico’s van fraude en diefstal. Voor een nadere uitleg van deze dematerialisatie
verwijzen wij naar de toelichting op de statutenwijziging, opgenomen als bijlage bij deze agenda.
8.

Voorstel tot verlenging van de termijn van het Bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur
Voorgesteld wordt om de looptijd van het huidige Bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur te verlengen
tot de AVvA in april 2007. Dit Bezoldigingsbeleid is vastgesteld door aandeelhouders op de AVvA op 22 april
2004 voor een periode van drie jaar van 2004 tot en met 2006 en zal dus op 31 december 2006 vervallen. De
Raad van Commissarissen en het Compensation Committee bereiden thans een nieuw Bezoldigingsbeleid
voor. De verwachting is dat deze aan aandeelhouders ter vaststelling kan worden voorgelegd op de AVvA in
2007. Voor het huidige Bezoldigingsbeleid verwijzen wij naar het Jaarverslag 2005, vanaf blz. 33.

9.

Voorstel tot herbenoeming van de heer J.G. van der Werf als lid van de Raad van Bestuur
Voorgesteld wordt de heer J.G. van der Werf per 25 april 2006 te herbenoemen als lid van de Raad van
Bestuur voor een termijn van vier jaar. Volgens het benoemingsschema van de leden van de Raad van
Bestuur loopt de zittingstermijn van de heer Van der Werf af in 2006. Hij is herbenoembaar en beschikbaar
voor herbenoeming. Gegevens betreffende de heer Van der Werf zijn als bijlage bij deze agenda opgenomen.

10. Voorstel tot benoeming van de heer C.M. Sobel als lid van de Raad van Commissarissen
Voorgesteld wordt te besluiten dat de heer C.M. Sobel wordt benoemd als lid van de Raad van
Commissarissen per 25 april 2006, voor een termijn van vier jaar. De wettelijk vereiste gegevens betreffende
de heer Sobel zijn als bijlage bij deze agenda opgenomen.
11. Voorstel tot herbenoeming van de heer drs. K.J. Storm als lid van de Raad van Commissarissen
Voorgesteld wordt te besluiten dat de heer drs. K.J. Storm wordt herbenoemd als lid van de Raad van
Commissarissen per 25 april 2006. De heer Storm zal in 2006 aftreden als lid van de Raad van
Commissarissen wegens het aflopen van zijn vierjarige zittingstermijn. Hij is herbenoembaar en beschikbaar
voor herbenoeming. De wettelijk vereiste gegevens betreffende de heer Storm zijn als bijlage bij deze agenda
opgenomen.
12. Voorstel tot machtiging 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 25 april 2006, als het vennootschapsorgaan dat, na
goedkeuring door de Raad van Commissarissen, bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en
het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in de Vennootschap.
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.”
Toelichting
In overeenstemming met Nederlands recht wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur te machtigen om te
besluiten tot een emissie 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 gebruikt worden behalve voor het in
agendapunt 14 omschreven doel en is beperkt zoals uitdrukkelijk bepaald in de tekst van deze voorgestelde
machtiging.
13. Voorstel tot machtiging 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 25 april 2006, als het vennootschapsorgaan dat, na
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 de Vennootschap, 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.”

-3-

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 (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 12, 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 kan voor ieder doel gebruikt worden
behalve voor het in agendapunt 14 omschreven doel en is beperkt zoals uitdrukkelijk bepaald in de tekst van
deze voorgestelde machtiging.
14. Voorstel tot machtiging tot uitgifte van gewone aandelen in het kader van incentive plannen
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 25 april 2006, tot uitgifte van gewone aandelen en/of
tot toekenning van rechten tot het nemen van gewone aandelen aan werknemers en management 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 incentive plan of een incentive plan voor de leden van 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.”
Toelichting
Deze machtiging is gelijk aan die in voorgaande jaren. AEGON heeft al geruime tijd programma’s voor stock
opties en stock appreciation rights voor alle werknemers. Een overzicht van deze programma’s is opgenomen
in het jaarverslag over 2005 en eerdere jaren. Deze machtiging strekt zich ook uit over de aandelen en stock
opties die voorwaardelijk worden toegekend onder het ‘Long-Term Incentive’ programma voor de leden van de
Raad van Bestuur, zoals beschreven in het huidige Bezoldigingsbeleid zoals goedgekeurd door
aandeelhouders tijdens de AVvA op 22 april 2004.
15. Voorstel tot machtiging 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, tot verkrijging van eigen aandelen anders dan om niet.
Het aantal te verkrijgen aandelen is bepaald op ten hoogste het aantal dat door de wet en de statuten is
toegestaan. De aandelen mogen worden verkregen tegen een prijs niet meer dan 10% boven de onmiddellijk
aan de verkrijging voorafgaande ter plaatse geldende beurskoers. Preferente aandelen mogen worden
verkregen tegen een prijs niet meer dan 10% boven het gemiddeld daarop gestorte bedrag, vermeerderd met
opgelopen, nog niet uitgekeerd dividend.”
Toelichting:
Deze machtiging is gelijk aan die in voorgaande jaren. Deze machtiging is beperkt tot het aantal aandelen dat
volgens de wet en de statuten is toegestaan. Dientengevolge is een inkoop van eigen aandelen anders dan
om niet, beperkt in die zin dat de som van het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de
Vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet
meer mag belopen dan een tiende van het geplaatste kapitaal. 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.
16. Wat verder ter tafel komt
17. Sluiting
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Toegang tot de Vergadering
De Raad van Bestuur heeft besloten dat de Registratiedatum voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders in 2006 is:18 april 2006. Dit is de datum waarop men aandeelhouder moet zijn (na verwerking
van alle bij- en afschrijvingen per die datum) teneinde de vergader- en stemrechten te kunnen uitoefenen.
Om toegang tot de vergadering te krijgen dienen houders van aandelen aan toonder, respectievelijk hun
gevolmachtigden, een bewijs te tonen dat zij op de Registratiedatum als aandeelhouder zijn geregistreerd. Dit
bewijs kan worden verkregen bij:
- ABN AMRO Bank, Kemelstede 2, 4817 ST Breda, via de bank of commissionair of andere aanverwante
instelling in Nederland in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer, waar de aandelen in bewaring zijn gegeven;
- Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Herengracht 420, 1017 BZ Amsterdam voor op andere wijze
gehouden aandeelbewijzen, mits die aandeelbewijzen aldaar uiterlijk op de Registratiedatum in bewaring zijn
gegeven en dit vervolgens gedurende die datum blijven.
De agenda met toelichting en bijlagen zal gestuurd worden aan de houders van aandelen op naam, de
aandeelhouders die gebruik maken van de diensten van de Stichting Communicatiekanaal Aandeelhouders en de
houders van New York Registry Shares. Zij zijn ook gerechtigd om, zonder de vergadering bij te wonen, te
stemmen door middel van een schriftelijke steminstructie aan de daarin aangewezen gevolmachtigde. Wij wijzen er
op dat het Communicatiekanaal Aandeelhouders elektronisch stemmen mogelijk maakt. Aandeelhouders kunnen
echter alleen van deze mogelijkheid gebruik maken als zij daarvoor hun bank toestemming hebben gegeven. Meer
informatie over deze mogelijkheid is beschikbaar op www.communicatiekanaal.nl.
Registratie van aanwezigheid en stemrechten
Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen op de vergadering hun stemrecht alleen uitoefenen indien zij
voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats bij de ingang van
de vergaderzaal, vanaf 9.00 uur tot de aanvang van de vergadering om 10.00 uur. Aandeelhouders of hun
gevolmachtigden kunnen gevraagd worden om zich te legitimeren; zij dienen daarom een geldig legitimatiebewijs
te tonen (identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs). Gevolmachtigden dienen een schriftelijke volmacht te tonen.
Aandeelhouders en gevolmachtigden die aldus zijn geregistreerd, ontvangen een elektronisch stemkastje en een
stemkaart die gebruikt moeten worden indien er tijdens de vergadering gestemd wordt.

Den Haag, 8 maart 2006
Namens de Raad van Commissarissen,
D.G. Eustace, Voorzitter

Bijlagen: Informatie met betrekking tot voorgestelde (her)benoemingen
Jaarbericht 2005
Voorstel tot het wijzigen van de statuten van de Vennootschap
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De gegevens met betrekking tot de in agendapunt 9 voorgestelde herbenoeming in de Raad van
Bestuur zijn als volgt:

Naam
Leeftijd
Geslacht
Nationaliteit
Beroep/Hoofdfunctie
Aantal aandelen in de Vennootschap
Andere bestuursfuncties

: Johan G. van der Werf
: 53
: Mannelijk
: Nederlandse
: Lid van de Raad van Bestuur van AEGON N.V.
: 140.293 gewone aandelen
31.172 voorwaardelijke (‘non-vested’) gewone aandelen
: - Lid van de Raad van Commissarissen van ONVZ, onderlinge
ziektekostenverzekeraar
- Lid van de Raad van Commissarissen van Delta Nutsbedrijven N.V.

De heer Van der Werf, geboren in 1952 en afgestudeerd aan de Hogere Zeevaartschool, begon zijn carrière
in 1973 als officier bij de koopvaardij. Hij trad in 1982 bij AEGON in dienst als verkoopleider en bekleedde
vervolgens verschillende managementfuncties in Nederland. Van 1987 tot 1992 was hij voorzitter van de
directie van Spaarbeleg en van 1992 tot 2002 lid van de directie van AEGON Nederland N.V. In april 2002
werd hij benoemd als voorzitter van de directie van AEGON Nederland N.V. en lid van de Raad van Bestuur
van AEGON N.V. De heer Van der Werf is eveneens vice-voorzitter van het Verbond van Verzekeraars en lid
van het dagelijks bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW.
De Raad van Commissarissen, geadviseerd door het Nominating Committee, heeft de carrière van de heer
Van der Werf bij AEGON besproken, evenals zijn deskundigheid en kennis van de verzekeringsindustrie en
de manier waarop hij functioneert als lid van de Raad van Bestuur en heeft besloten om hem voor te dragen
voor herbenoeming en aandeelhouders aan te bevelen om de heer Van der Werf te herbenoemen als lid van
de Raad van Bestuur voor een nieuwe zittingstermijn ingaande 25 april 2006.
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De wettelijk vereiste gegevens met betrekking tot de in agendapunt 10 opgenomen voorgenomen
benoeming in de Raad van Commissarissen zijn als volgt:

Naam
Leeftijd
Geslacht
Nationaliteit
Beroep/Hoofdfunctie
Vorige functie
Aantal aandelen in de Vennootschap
Andere bestuursfuncties

: Clifford M. Sobel BSc
: 56
: Mannelijk
: Amerikaanse
: Ondernemer
: Ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland van 2001 - 2005
: Geen
: - Lid van de Raad van Commissarissen van AlpInvest Partners N.V.

De heer Sobel wordt voorgedragen vanwege zijn ondernemerschap en zijn ervaring met overheden, welke
goed passen in het Profiel van de Raad van Commissarissen. De heer Sobel, geboren in 1949 in de
Verenigde Staten van Amerika, heeft de Amerikaanse nationaliteit. Hij studeerde af aan de Universiteit van
Vermont en aan de Universiteit van New York (honors degree van de School of Commerce). In 1999
verkreeg hij een eredoctoraat in de rechtsgeleerdheid van de Kean University in New Jersey, als blijk van
waardering voor zijn bijdragen aan de publieke zaak. Zijn loopbaan wordt gekenmerkt door diversiteit: zijn
brede ervaring in het zakenleven alsmede zijn gemeenschapszin.
In de jaren ’70 en ’80 richtte hij een aantal ondernemingen op (waarvan hij later voorzitter werd) op het
gebied van ontwerp, vervaardiging en import van interieurs t.b.v. de detailhandel. In 1985 richtte hij de
Norcrown Bank of Roseland in New Jersey op en was tot 1991 lid van de Board. Hij was ook Voorzitter en
President van de SJJ Investment Corporation en de CMS Realty Corporation. Benoemd bij presidentieel
besluit, was de heer Sobel van 1994 tot 1998 lid van de U.S. Holocaust Memorial Council in Washington,
D.C. daarnaast was hij lid van de Advisory Board van het ‘Lexington Institute’, een denktank van de
Amerikaanse overheid in Arlington, Virginia, met name gericht op onderwijs, hervormingen, nationale
veiligheid, deregulering, corporate governance en belastingverlaging. Daarvóór was hij voorzitter van de
‘Board of Overseers’ van ‘The Alexis de Tocqueville Institution’, eveneens een denktank van de overheid.
Van 1987 tot 1989 maakte hij deel uit van de U.S. Government Industry Sector International Trade Board.
Voordat hij in 2001 tot Ambassadeur van de VS in Nederland werd benoemd, was de heer Sobel voorzitter
van Net2Phone, Inc, een Amerikaans bedrijf, genoteerd aan de NASDAQ en de grootste leverancier van
allerlei moderne communicatiediensten via Internet.
In juli 2001 werd de heer Sobel door President George W. Bush benoemd tot Ambassadeur van de
Verenigde Staten in Nederland. In december van dat jaar bood hij Hare Majesteit Koningin Beatrix zijn
geloofsbrieven aan. In 2004 werd hij door de Nederlandse ICT-sector gekozen tot ICT-persoonlijkheid van
het jaar vanwege zijn bijdrage aan de informatie- en communicatietechnologie. De heer Sobel bleef
Ambassadeur tot 2005 en keerde toen terug naar zijn thuishaven, New Jersey. Hij is lid van de Board van
het New Jersey Performing Arts Center en zat in de executive committees van Prosperity New Jersey, een
overheidscommissie ter bevordering van de groei in New Jersey en van de United Jewish Federation of
Metrowest NJ. Hij is momenteel lid van de Raad van Commissarissen van AlpInvest (een van de grootste
private equity firma’s ter wereld), lid van de Board van Millennium Promise (een foundation ter ondersteuning
van de Millennium Goals van de Verenigde Naties) en lid van de Board van NATO’s Mentor’s.
Na interviews met de heer Sobel heeft het Nominating Committee zijn kwalificaties besproken en heeft
vastgesteld dat hij heel goed voldoet aan het Profiel van de Raad van Commissarissen. Na zorgvuldige
overwegingen heeft het Nominating Committee de Raad van Commissarissen aanbevolen om de heer Sobel
voor benoeming voor te dragen. De Raad van Commissarissen heeft dat advies gevolgd en beveelt
aandeelhouders aan om de heer Sobel te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een
termijn van vier jaar per 25 april 2006. De heer Sobel heeft geen met AEGON tegenstrijdige belangen.
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De wettelijk vereiste gegevens met betrekking tot de in agendapunt 11 opgenomen voorgenomen
herbenoeming in de Raad van Commissarissen zijn als volgt:

Naam
Leeftijd
Geslacht
Nationaliteit
Beroep/Hoofdfunctie
Vorige functie
Aantal aandelen in de Vennootschap
Andere bestuursfuncties

: Kees J. Storm
: 63
: Mannelijk
: Nederlandse
: Gepensioneerd
: Voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V.
: 276.479 gewone aandelen
: - Voorzitter van de Raad van Commissarissen van KLM N.V.
- Lid van de Raad van Commissarissen van Pon Holdings B.V.
- Lid van de Board of Directors van InBev S.A. (België)
- Lid van de Board of Directors van Baxter International Inc. (USA)

De heer Storm wordt voorgedragen voor herbenoeming vanwege zijn managementkwaliteiten en zijn
ervaring met grote beursgenoteerde bedrijven, zijn kennis van de verzekeringsindustrie, zijn
ondernemerschap en internationale ervaring en zijn tevredenstellende functioneren als lid van de Raad van
Commissarissen sinds zijn benoeming in 2002.
De heer Storm, geboren in 1942 in Nederland, heeft de Nederlandse nationaliteit. Na de HBS behaalde hij
het Praktijkdiploma Boekhouden en Master of Business Administration (MBA). In 1969 studeerde hij af aan
de Erasmus Universiteit in Rotterdam met als hoofdvak bedrijfseconomie. In 1972 studeerde hij af als
registeraccountant. Nadat hij tot 1976 heeft gewerkt bij Moret & Limperg als accountant en tot 1978 bij
Koninklijke Scholten-Honig NV als lid van de Raad van Bestuur, trad de heer Storm in 1979 in dienst van
AGO, één van AEGONs rechtsvoorgangers, als lid van de Raad van Bestuur. In 1983 werd hij benoemd als
lid van de Raad van Bestuur van AEGON N.V. en in 1992 als voorzitter van de Raad van Bestuur, welke
functie hij bekleedde tot aan zijn pensionering in 2002. In dat jaar werd hij benoemd als lid van de Raad van
Commissarissen.
Het Nominating Committee heeft de heer Storms kwaliteiten en in het bijzonder de wijze waarop hij heeft
gefunctioneerd als lid van de Raad van Commissarissen besproken en heeft vastgesteld dat hij, ofschoon hij
niet ‘onafhankelijk’ is in de betekenis van de Corporate Governance Code, het enige’“niet-onafhankelijke’ lid
van de Raad van Commissarissen is. De Corporate Governance Code alsmede het Profiel van de Raad van
Commissarissen staan toe dat één lid van de Raad van Commissarissen ‘niet-onafhankelijk’ is. Het
Nominating Committee heeft eveneens vastgesteld dat de heer Storm heel goed past binnen het Profiel van
de Raad van Commissarissen en heeft, na zorgvuldige overwegingen, de Raad van Commissarissen
geadviseerd om de heer Storm voor herbenoeming voor te dragen. De Raad van Commissarissen heeft dat
advies gevolgd en beveelt aandeelhouders aan om de heer Storm te herbenoemen voor een nieuwe termijn
per 25 april 2006. De heer Storm heeft geen met AEGON tegenstrijdige belangen.

-8-

AEGON NV - voorstel STW NED 2006
CMS/80673-00053
99120361
8 maart 2006

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING
van
AEGON N.V.
gevestigd te 's-Gravenhage.
Hieronder volgt eerst de toelichting op het voorstel tot statutenwijziging en vervolgens het woordelijk voorstel.
Toelichting:
Tenaamstelling van aandelen aan toonder.
Het onderhavige voorstel tot statutenwijziging voorziet in wijzigingen die verband houden met tenaamstelling van
de huidige aandelen aan toonder (K- en CF-stukken). In lijn met de aanbevelingen van Euronext Amsterdam N.V.
en van enkele grote banken zullen de traditionele K- en CF-stukken worden vervangen door (girale) aandelen op
naam. Het systeem van girale aandelen op naam via Euroclear Nederland leidt tot een kostenbesparing aangezien
het drukken, stempelen en behandelen van de fysieke toonderbewijzen voortaan achterwege kan blijven. De
mogelijkheid tot uitlevering wordt zodanig beperkt dat uitlevering slechts kan na toestemming van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal die toestemming in ieder geval verlenen indien het betreffende verzoek om uitlevering wordt gedaan door een persoon die door de uitlevering rechtstreeks houder wordt van ten minste één (1) procent van het geplaatste kapitaal van de vennootschap of door de uitlevering een zodanig belang wordt vergroot
(zie artikel 7A).
Jaarrekening.
In verband met een wetswijziging de dato 16 juli 2005 voorziet het voorstel tevens in een tekstuele aanpassing van
het huidige artikel 29.3 betreffende de samenstelling van de jaarrekening.
Machtiging tot stand brengen statutenwijziging.
Het voorstel tot statutenwijziging houdt daarnaast in het verlenen van machtiging aan iedere directeur en aan iedere kandidaat-notaris en notarieel medewerker, verbonden aan Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs, kantoor Amsterdam, om op het ontwerp van de akte van statutenwijziging de vereiste ministeriële
verklaring van geen bezwaar aan te vragen en om de akte van statutenwijziging te doen passeren.
Hieronder volgt de woordelijke tekst van de voorgestelde wijzigingen.
In de linkerkolom is de tekst van de te wijzigen bepalingen van de nu geldende statuten opgenomen. Hieronder in
de rechterkolom zijn uitsluitend de voorgestelde wijzigingen van de statuten opgenomen. Bepalingen van de huidige statuten die niet in de linkerkolom zijn vermeld, blijven ongewijzigd.
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Bestaande tekst:

Voorgestelde tekst:

Artikel 1. Begripsbepalingen.
Het begrip ‘aandeelhouder’ in artikel 1.1 wordt gewijzigd als volgt:
‘aandeelhouder’ betekent een houder van één
of meer aandelen.

‘aandeelhouder’ betekent een houder van één
of meer aandelen dan wel, indien het girale
aandelen betreft, een Euroclear-deelgenoot.
Aan artikel 1.1 worden de volgende onderdelen met
inachtneming van de alfabetische volgorde toegevoegd:
‘Euroclear Nederland’ betekent Nederlands
Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam
Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, en een ‘bij Euroclear aangesloten instelling’ betekent een aangesloten instelling in
de zin van de Wet giraal effectenverkeer.
‘Euroclear-deelgenoot’ betekent een persoon
die via een effectenrekening bij een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling gerechtigd is tot een bepaald aantal gewone aandelen krachtens de Wet giraal effectenverkeer.
‘girale aandelen’ betekent gewone aandelen
die zijn opgenomen in het girale systeem van
de Wet giraal effectenverkeer.

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.
Het huidige artikel 4.4 vervalt. Artikel 4.3 wordt gewijzigd als volgt:
4.3

Gewone aandelen luiden ter keuze van de 4.3
aandeelhouder op naam of aan toonder. De
Raad van Bestuur kan, onder goedkeuring van
de raad van commissarissen, besluiten dat, bij
een keuze voor of omwisseling in gewone
aandelen op naam waarvoor geen aandeelbewijzen in omloop zijn, aan het aantal gewone
aandelen een minimum kan worden gesteld
om voor tenaamstelling in aanmerking te komen.
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Alle aandelen luiden op naam.

4.4

Preferente aandelen luiden uitsluitend op
naam.
Artikel 5. Aandeelbewijzen.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.6

Voor aandelen aan toonder kan de vennoot- De huidige artikelen 5.1 tot en met 5.4 vervallen. De
schap aandeelbewijzen van zodanige aantal- huidige artikelen 5.5 tot en met 5.9 worden vernumlen aandelen uitgeven als de raad van bestuur merd tot 5.1 tot en met 5.5.
zal bepalen.
De raad van bestuur kan bepalen, dat, zulks
ter keuze van de aandeelhouder, in plaats van
bewijzen van gewone aandelen aan toonder,
voorzien van een dividendblad, samengesteld
uit afzonderlijke dividendbewijzen (K-stukken),
bewijzen van gewone aandelen aan toonder
worden uitgegeven, voorzien van een dividendblad, dat niet is samengesteld uit afzonderlijke dividendbewijzen (CF-stukken). De dividendbladen van CF-stukken worden ten behoeve van de houders van gewone aandelen
aan toonder, waarop zij betrekking hebben, afgegeven aan en dienen voortdurend onder de
berusting te blijven van een bewaarder die
overeenkomstig artikel 5.3 wordt aangewezen.
Als bewaarder van de dividendbladen van CFstukken worden door de raad van bestuur
aangewezen natuurlijke of rechtspersonen die
hun bedrijf maken van het bewaren van dividendbladen en die bij hen in bewaring zijnde
dividendbladen doen administreren door een
daartoe door de raad van bestuur aangewezen, van de vennootschap onafhankelijke, instelling. Als er CF-stukken zijn, kunnen deze te
allen tijde worden omgewisseld in K-stukken
en omgekeerd. De vennootschap zal de aandeelhouder, die daarom heeft verzocht, geen
kosten in rekening brengen.
De vennootschap is bevoegd terzake van de
uitreiking van K-stukken en CF-stukken nadere
regelen vast te stellen.
Het huidige artikel 5.6 wordt gewijzigd als volgt:
De bewijzen van aandelen op naam zijn niet 5.2
voorzien van dividendbladen. Zij zijn verkrijgbaar voor zodanige aantallen aandelen op
naam als de raad van bestuur zal bepalen.
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De bewijzen van aandelen zijn niet voorzien
van dividendbladen. Zij zijn verkrijgbaar onder
zodanige voorwaarden en voor zodanige aantallen aandelen als de raad van bestuur zal
bepalen.

De titel van artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 6. Omzetting van aandelen; verwisseling
van aandeelbewijzen.

Artikel 6. Verwisseling van aandeelbewijzen.

6.1

Op verzoek van een aandeelhouder worden:
De huidige artikelen 6.1 (a) en 6.1 (b) vervallen. De
(a)
aandelen aan toonder op naam gesteld huidige artikelen 6.1 (c) en 6.1 (d) worden vernumen omgekeerd;
merd tot respectievelijk 6.1 (a) en 6.1 (b).
(b)
bewijzen van aandelen aan toonder omgewisseld voor meer of minder aandeelbewijzen van gezamenlijk eenzelfde
aantal aandelen van dezelfde soort aan
toonder;
(c)
bewijzen van aandelen op naam omgewisseld voor meer of minder bewijzen
van gezamenlijk eenzelfde aantal
aandelen van dezelfde soort op naam;
(d)
bewijzen van aandelen op naam door de
vennootschap afgegeven respectievelijk
teruggenomen onder handhaving van de
inschrijving in het register;
een en ander met inachtneming van het bepaalde in deze statuten.
Artikel 6.3 wordt gewijzigd als volgt:

6.3

Voor de in de artikel 6.1 sub (a) en (d) om- 6.3
schreven handelingen kan de vennootschap
aan de aandeelhouder die het verzoek doet
ten hoogste de kosten daarvan in rekening
brengen, die voldaan moeten zijn voordat aan
het verzoek uitvoering wordt gegeven; de overige handelingen bedoeld in artikel 6.1 geschieden kosteloos.

De handelingen als bedoeld in artikel 6.1 geschieden kosteloos.

De titel van artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 7. Duplicaten van aandeelbewijzen, talons
en dividendbladen.

Artikel 7. Duplicaten van aandeelbewijzen.

Artikel 7.1 wordt gewijzigd als volgt:
7.1

Ingeval van verloren gaan, ontvreemding, be- 7.1
schadiging of vernietiging van aandeelbewijzen, talons of dividendbladen kan de raad van
bestuur, onder door hem te stellen voorwaarden, duplicaten uitreiken.
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Ingeval van verloren gaan, ontvreemding, beschadiging of vernietiging van aandeelbewijzen
kan de raad van bestuur, onder door hem te
stellen voorwaarden, duplicaten uitreiken.

Na artikel 7 wordt een nieuw artikel 7A ingevoegd.
Het nieuwe artikel 7A luidt als volgt:
Artikel 7A. Girale aandelen.
7A.1 Een gewoon aandeel wordt een giraal aandeel
door overdracht of uitgifte aan Euroclear Nederland, of aan een bij Euroclear Nederland
aangesloten instelling, met schriftelijke vermelding dat het aandeel een giraal aandeel zal
zijn. In het register van aandeelhouders van de
vennootschap wordt het girale aandeel gesteld
op naam van Euroclear Nederland of de desbetreffende bij Euroclear Nederland aangesloten instelling, met schriftelijke vermelding dat
het een giraal aandeel betreft.
7A.2 Euroclear-deelgenoten worden niet ingeschreven in het register van aandeelhouders van de
vennootschap.
7A.3 Girale aandelen kunnen niet aan Eurocleardeelgenoten worden uitgeleverd, tenzij de raad
van bestuur toestemming heeft verleend. De
raad van bestuur zal die toestemming in ieder
geval verlenen indien het betreffende verzoek
om uitlevering wordt gedaan door een persoon
die door de uitlevering rechtstreeks houder
wordt van ten minste één (1) procent van het
geplaatste kapitaal van de vennootschap of
door de uitlevering een zodanig belang wordt
vergroot.
7A.4 De levering van rechten die een Eurocleardeelgenoot met betrekking tot girale aandelen
heeft, geschiedt overeenkomstig het bepaalde
in de Wet giraal effectenverkeer. Hetzelfde
geldt voor de vestiging van een pandrecht en
de vestiging of levering van een vruchtgebruik
op zodanige rechten.
Artikel 29. Boekjaar en jaarrekening.

Artikel 29. Boekjaar en jaarrekening.
Het huidige artikel 29.3 wordt gewijzigd als volgt:

29.3 De jaarrekening bestaat uit een balans, een 29.3 De jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
winst en verliesrekening en een toelichting.
jaarrekening die bestaat uit de balans en de
winst- en verliesrekening met de toelichting, en
de geconsolideerde jaarrekening.

-13-

Artikel 33. Betaalbaarstelling; gerechtigdheid.

Artikel 33. Betaalbaarstelling; gerechtigdheid.
Het huidige artikel 33.2 vervalt. De huidige artikelen
33.3 tot en met 33.6 worden vernummerd tot 33.2 tot
en met 33.5. Het huidige artikel 33.1 wordt gewijzigd
als volgt:

33.1 Een uitkering is verkrijgbaar vanaf een daartoe 33.1 Een uitkering is verkrijgbaar vanaf een daartoe
door de raad van bestuur vast te stellen dag.
door de raad van bestuur vast te stellen dag.
Voor de aandelen aan toonder waarvoor KVoor de aandelen waarvoor aandeelbewijzen
stukken zijn uitgereikt, voor de aandelen aan
zijn uitgereikt en voor de aandelen waarvoor
toonder waarvoor CF-stukken zijn uitgereikt,
geen aandeelbewijzen zijn uitgereikt, kunnen
voor de aandelen op naam waarvoor aandeeldaartoe verschillende dagen worden vastgebewijzen zijn uitgereikt en voor de aandelen op
steld. Daarbij kunnen gewone en preferente
naam waarvoor geen aandeelbewijzen zijn uitaandelen verschillend worden behandeld. Iegereikt, kunnen daartoe verschillende dagen
dere aldus vastgestelde dag wordt bekendgeworden vastgesteld. Daarbij kunnen gewone
maakt met inachtneming van de voor de venen preferente aandelen verschillend worden
nootschap ter zake geldende voorschriften.
behandeld. Iedere aldus vastgestelde dag
wordt bekendgemaakt met inachtneming van
de voor de vennootschap ter zake geldende
voorschriften.
33.2 Tot een uitkering op een aandeel aan toonder
waarvoor een CF-stuk is uitgereikt, is hij gerechtigd die houder van het aandeel is op een
daartoe door de raad van bestuur vastgesteld
tijdstip. Om het recht op een uitkering als bedoeld in de vorige volzin uit te oefenen, moet
de rechthebbende het dividendblad op het aldaar bedoelde tijdstip onder berusting doen
zijn van een bewaarder als bedoeld in artikel
5.3. De vennootschap is voor uitkeringen als in
dit artikel 33.2 bedoeld tegenover de rechthebbenden gekweten door voldoening aan de in
artikel 5.3 bedoelde instelling of één of meer
door deze en de vennootschap aan te wijzen
derden, ten gunste van degenen te wier name
de dividendbladen op vorenbedoeld tijdstip onder de bewaarders berusten.
Het huidige artikel 33.4 wordt gewijzigd als volgt:
33.4 Voor de in artikelen 33.2 en 33.3 genoemde 33.3 Voor de in artikel 33.2 genoemde aandelen
aandelen kunnen verschillende tijdstippen
kunnen verschillende tijdstippen worden aanworden aangewezen. Ieder aldus vastgesteld
gewezen. Ieder aldus vastgesteld tijdstip wordt
tijdstip wordt bekendgemaakt met inachtnebekendgemaakt met inachtneming van voor de
ming van voor de vennootschap terzake gelvennootschap terzake geldende voorschriften.
dende voorschriften.
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Na het voorgestelde artikel 33.5 wordt een nieuw artikel 33.6 toegevoegd, luidende als volgt:
33.6 Ter zake van dividenden en andere uitkeringen
op een aandeel dat behoort tot een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer is de vennootschap tegenover de Euroclear-deelgenoot gekweten
door die dividenden of andere uitkeringen ter
beschikking te stellen van, of overeenkomstig
de instructies van, de desbetreffende bij Euroclear Nederland aangesloten instelling.
Artikel 40. Vergaderrechten en toegang.

Artikel 40. Vergaderrechten en toegang.
Het huidige artikel 40.3 wordt gewijzigd als volgt:

40.3 De houders van aandelen aan toonder respec- 40.3 Voor de vergaderrechten en het stemrecht wordt
tievelijk hun gevolmachtigden worden alleen
een Euroclear-deelgenoot aangemerkt als
tot de vergadering toegelaten op vertoon van
aandeelhouder op grond van deponering van
een bewijs van aandeelhouderschap, verkreeen daartoe strekkende schriftelijke verklaring
gen op de wijze als in de oproeping tot de vervan een bij Euroclear Nederland aangesloten
gadering vermeld en per de dag als bepaald
instelling. Uit deze verklaring dient te blijken
krachtens het in artikel 40.2 bepaalde, bij gedat de daarin genoemde persoon via de bij Eubreke waarvan dit de dag der vergadering is.
roclear Nederland aangesloten instelling geDe gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijrechtigd is tot het aantal in de verklaring geke volmacht te tonen.
noemde girale aandelen en dat tot de afloop
van de vergadering zal blijven. Echter, indien
toepassing wordt gegeven aan lid 2, dient uit
de verklaring te blijken dat de in de verklaring
genoemde persoon op het in dat lid genoemde
tijdstip via de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling gerechtigd was tot het in de
verklaring genoemde aantal girale aandelen.
Deze verklaring dient tijdig te worden gedeponeerd op een daartoe in de oproeping vermelde plaats. De dag waarop deze deponering uiterlijk dient te geschieden wordt in de oproeping vermeld; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die
van de vergadering. Het terzake van de deponering verstrekte ontvangstbewijs geldt als
toegangsbewijs voor de vergadering.
Het hiervoor in dit lid 3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op pandhouders en
vruchtgebruikers van rechten met betrekking
tot girale aandelen, indien krachtens het pandrecht of vruchtgebruik aan hen de rechten van
certificaathouders toekomen.
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Het huidige artikel 40.4 wordt gewijzigd als volgt:
40.4 De houders van aandelen op naam, respectie- 40.4 De aandeelhouders, respectievelijk hun gevelijk hun gevolmachtigden worden alleen tot
volmachtigden worden alleen tot de vergadede vergadering toegelaten indien zij de venring toegelaten indien zij de vennootschap
nootschap schriftelijk van hun voornemen om
schriftelijk van hun voornemen om de vergadede vergadering bij te wonen hebben kennis
ring bij te wonen hebben kennis gegeven,
gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op
zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip
het tijdstip dat in de oproeping is vermeld.
dat in de oproeping is vermeld. Voorzover voor
Voorzover voor hun aandelen bewijzen in omhun aandelen bewijzen in omloop zijn, moeten
loop zijn, moeten zij de/het nummer(s) van hun
zij de/het nummer(s) van hun aandeelbeaandeelbewijs/bewijzen opgeven. Met betrekwijs/bewijzen opgeven. Met betrekking tot hun
king tot hun aandelen op naam hebben zij
aandelen hebben zij slechts toegang tot de
slechts toegang tot de vergadering, indien de
vergadering, indien de desbetreffende aandedesbetreffende aandelen op hun naam staan,
len op hun naam staan, op het tijdstip als beop het tijdstip als bepaald krachtens het in artipaald krachtens het in artikel 40.2 bepaalde, bij
kel 40.3 bepaalde.
gebreke waarvan dit de dag der vergadering is.
De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen.

Aan het slot van de statuten worden de volgende Overgangsbepalingen opgenomen:
"HOOFDSTUK XII. OVERGANGSBEPALINGEN.
Artikel 46. Inwerkingtreding statutenwijziging.
De statutenwijziging neergelegd in de notariële akte de dato l tweeduizend zes (de ‘Statutenwijziging’) wordt op
de dag van passeren van kracht. Echter, het bepaalde in artikel 7A lid 3 treedt eerst in werking zes maanden nadat
de raad van bestuur die bepaling zal hebben gepubliceerd in ten minste één landelijk verspreid dagblad.
Artikel 47. Tenaamstelling van aandelen aan toonder.
Door de Statutenwijziging worden alle geplaatste aandelen aan toonder omgezet in aandelen op naam. In verband
daarmee kunnen aandeelhouders hun aandeelbewijzen inleveren op een daartoe door de raad van bestuur aangewezen en bekend gemaakte plaats. De aan een dergelijk aandeel verbonden rechten kunnen eerst worden uitgeoefend na inlevering. Aandelen aan toonder die overeenkomstig de Wet giraal effectenverkeer worden gehouden door Euroclear Nederland of een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling zullen tegen inlevering bij Euroclear Nederland of de desbetreffende aangesloten instelling in het aandeelhoudersregister op naam van Euroclear Nederland of die aangesloten instelling worden gesteld, met schriftelijke vermelding dat het girale aandelen
betreft. Zolang niet alle aandelen aan toonder op naam zijn gesteld, is artikel 7 van de statuten van de vennootschap van overeenkomstige toepassing op talons en dividendbewijzen."

---------- 0 - 0 - 0 ----------

-16-

