Den haag, 22 april 2009
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Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van aegon n.v. (de 'vennootschap'), te houden op woensdag
22 april 2009 om 10.00 uur ’s morgens in het World Forum Convention Center, Churchillplein 10, ’s-gravenhage.

agenDa
1.

Opening (*)

2.

Presentatie over de gang van zaken en belangrijke gebeurtenissen in 2008 (*)

3.

Jaarverslag 2008 en Jaarrekening 2008: Voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2008

4.

Dividend over het boekjaar 2008(*)

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.

Voorstel tot benoeming van de externe accountant

8.

Voorstel tot benoeming van de heer J.J. Nooitgedagt als lid van de Raad van Bestuur

9.

Voorstel tot herbenoeming van de heer D.G. Eustace als lid van de Raad van Commissarissen

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

Voorstel tot benoeming van de heer A.W.H. Docters van Leeuwen als lid van de Raad van Commissarissen

12. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen
13. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de uitgifte van
gewone aandelen
14. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen door de Vennootschap
15. (i) Aftreden van de heer W.F.C. Stevens als lid van de Raad van Commissarissen(*)
(ii) Aftreden van de heer J.B.M. Streppel als lid van de Raad van Bestuur (*)
16. Wat verder ter tafel komt (*)
17. Sluiting (*)
Het Jaarverslag 2008 is in de Engelse taal beschikbaar op AEGON’s website (www.aegon.com), evenals een Jaaroverzicht in
het Nederlands. De documenten kunnen worden besteld door middel van het formulier op de website.
(*) Over deze agendapunten wordt niet gestemd.

local knowledge. global power.
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ToeliChTing op De agenDa
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 en stemrechten' en 'Aanwezigheidsregistratie' op bladzijde 7 en 8 van deze
agenda.

-

Elektronisch stemmen ter vergadering: Bij registratie ontvangen aandeelhouders en gevolmachtigden een elektronisch
stemkastje en een stemkaart die gebruikt moeten worden wanneer er tijdens de vergadering gestemd wordt.

-

Het maken van audio-/visuele opnamen in de vergadering is niet toegestaan, tenzij vóór de vergadering hiervoor
schriftelijk toestemming is gegeven.

-

Na de vergadering zullen er sandwiches geserveerd worden buiten de zaal.

-

De Voorzitter zal de vergadering voorzitten in het Engels; voor simultane vertalingen (Nederlands/Engels en Engels/
Nederlands) wordt gezorgd.

1. opening

van Commissarissen. Aan de aandeelhouders zal tijdens

Opening van de vergadering door de Voorzitter, de heer

deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden

D.G. Eustace. De concept notulen van de op 23 april 2008

gevraagd de heer Docters van Leeuwen te benoemen.

gehouden vergadering zijn op 23 juli 2008 openbaar gemaakt

In afwachting van deze formele benoeming heeft de

op AEGON’s website en zijn sindsdien beschikbaar geweest

heer Docters van Leeuwen sinds 1 december 2008 de

voor commentaar. De notulen zijn op 23 oktober 2008

vergaderingen van de Raad van Commissarissen bijgewoond

ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris en waren

als waarnemer.

sindsdien openbaar op AEGON’s website www.aegon.com.
3. Jaarverslag 2008 en Jaarrekening 2008: voorstel tot
2. Presentatie over de gang van zaken en belangrijke

vaststelling van de Jaarrekening 2008

gebeurtenissen in 2008

Bespreking van het Jaarverslag 2008, waaronder het verslag

De Raad van Bestuur zal een presentatie geven over de

van de Raad van Bestuur, het verslag van de Raad van

gang van zaken in de onderneming gedurende 2008. Hierin

Commissarissen en de Jaarrekening 2008. Voorgesteld wordt

zal ook uitleg worden gegeven over de transactie met de

de Jaarrekening over het boekjaar 2008 vast te stellen.

Nederlandse Staat in december 2008 en de corporate
governance aspecten daarvan.

4. dividend over het boekjaar 2008
AEGON’s dividendbeleid is besproken tijdens vorige

Op grond van de overeenkomst met de Nederlandse Staat,

aandeelhoudersvergaderingen. Dit beleid is onveranderd

zoals gepubliceerd op www.aegon.com, is de Staat gerechtigd

gebleven. Het beleid is gericht op het aan houders van

te verzoeken dat twee vertegenwoordigers worden

gewone aandelen betalen van een adequaat en groeiend

voorgedragen als lid van de Raad van Commmissarissen.

dividend, indien de cash flow en kapitaalspositie dat toelaten.

Deze personen zijn mevrouw Karla M.H. Peijs (reeds lid van de
Raad van Commissarissen) en de heer Arthur W.H. Docters

De cash flow wordt bepaald door het vermogen van de

van Leeuwen. De Raad van Commissarissen draagt de heer

dochtervennootschappen om dividend uit te keren aan

Docters van Leeuwen voor als lid van de Raad

AEGON N.V. onder behoud van een sterke kapitalisatie.
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De kapitaalspositie wordt bepaald door de verhouding tussen

verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening over het boekjaar

de verschillende kapitaalscomponenten, zoals eigen vermogen

2009.

en (junior) achtergestelde leningen.

De Audit Committee onderzoekt jaarlijks de onafhankelijkheid
van Ernst & Young en van de individuele leden van de audit

De neergang van de financiële markten en de effecten

teams van AEGON Groep alsmede die van de lokale en

daarvan op de Vennootschap, hebben AEGON doen besluiten

regionale audit teams. Daarnaast past de Audit Committee

af te zien van het slotdividend over het boekjaar 2008, zoals

de partner rotatie regels van de SEC niet alleen toe op de

reeds bekendgemaakt op 28 oktober 2008. Er wordt dan ook

‘coordinating partners’ en het audit team van AEGON Groep,

geen slotdividend op de gewone aandelen uitgekeerd. Het in

maar tevens op de ‘engagement partners’ en regionale en

september 2008 uitbetaalde interimdividend van EUR 0,30

lokale audit teams.

wordt ten laste gebracht van de winstreserve. Aan de houder
van de preferente aandelen zal eveneens ten laste van de

Conform de Nederlandse Corporate Governance Code, worden

winstreserve een preferent dividend van 5,75% over het op de

de werkzaamheden van Ernst & Young door de Raad van

preferente aandelen A en B gestorte kapitaal worden betaald.

Bestuur en de Audit Committee ook getoetst op uitvoering,
kwaliteit, prijs en onafhankelijkheid.

5. voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van
de raad van Bestuur

Onderzocht is of de voorgenomen benoeming van de heer

Voorgesteld wordt te besluiten tot verlening van kwijting aan

Nooitgedagt, een voormalig partner van Ernst & Young, tot

de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun

lid van de Raad van Bestuur de onafhankelijkheid van de

taak, voor zover daarvan blijkt uit het Jaarverslag over het

externe accountant in de weg staat. Na zorgvuldige afweging

boekjaar 2008 of uit informatie die anderszins voorafgaand

hebben de Audit Committee en de Raad van Commissarissen

aan de vaststelling van de Jaarrekening 2008 aan de algemene

geconcludeerd dat er geen risico is dat Ernst & Young zal

vergadering van aandeelhouders is verstrekt.

worden gehinderd in het onafhankelijk, kritisch en effectief
onderzoeken van de jaarrekening van de Vennootschap. Bij

6. voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van

deze afwegingen zijn de van toepassing zijnde regels en de

de raad van Commissarissen

bijkomende onafhankelijkheidsprocedures die Ernst & Young

Voorgesteld wordt te besluiten tot verlening van kwijting aan

voor de audit van 2009 zal invoeren, mede in beschouwing

de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening

genomen.

van hun taak, voor zover daarvan blijkt uit het Jaarverslag over
het boekjaar 2008 of uit informatie die anderszins voorafgaand

8. voorstel tot benoeming van de heer J.J. nooitgedagt als

aan de vaststelling van de Jaarrekening 2008 aan de algemene

lid van de raad van Bestuur

vergadering van aandeelhouders is verstrekt.

Voorgesteld wordt de heer J.J. Nooitgedagt te benoemen
als lid van de Raad van Bestuur per 22 april 2009, voor een

7. voorstel tot benoeming van de externe accountant

termijn van vier jaar. De krachtens de wet vereiste gegevens

Conform het advies van de Audit Committee wordt voorgesteld

betreffende de heer Nooitgedagt staan vermeld op pagina 9

te besluiten om Ernst & Young de wettelijk vereiste opdracht te

van deze agenda.

local knowledge. global power.

agenDa
algemene vergadering van aandeelhouders
5 /12

9. voorstel tot herbenoeming van de heer d.g. eustace als

de wet vereiste gegevens betreffende de heer Docters van

lid van de raad van Commissarissen

Leeuwen staan op pagina 12 van deze agenda.

De heer Eustace is sinds 1997 lid van de Raad van
Commissarissen en Voorzitter van de Raad sinds 2005.

12. voorstel tot machtiging van de raad van Bestuur tot

Op grond van de Corporate Governance Code mag een

uitgifte van gewone aandelen

lid van de Raad van Commissarissen niet langer dan drie

Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen:

opeenvolgende termijnen van vier jaar in functie zijn. Gezien

“De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit

de recente wijzigingen in de samenstelling van zowel de

hierbij de Raad van Bestuur aan te wijzen, voor een periode

Raad van Commissarissen als van de Raad van Bestuur

van achttien (18) maanden en met ingang van 22 april

werd het verstandig geacht de heer Eustace te vragen nog

2009, als het vennootschapsorgaan dat, na voorafgaande

één jaar aan te blijven als lid en voorzitter van de Raad van

goedkeuring door de Raad van Commissarissen, bevoegd

Commissarissen. De heer Eustace heeft te kennen gegeven

is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en het

bereid te zijn om nog één jaar lid en voorzitter te zijn van de

verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in

Raad van Commissarissen.

de Vennootschap. Deze bevoegdheid is jaarlijks beperkt tot
10% van het kapitaal plus 10% van het kapitaal uitsluitend

Voorgesteld wordt de heer Eustace te herbenoemen als

indien wordt geëmitteerd ter gelegenheid van een overname

lid van de Raad van Commissarissen per 22 april 2009. De

van een onderneming of vennootschap. Onder kapitaal

krachtens de wet vereiste gegevens betreffende de heer

wordt verstaan het totale nominale bedrag van de gewone

Eustace staan op pagina 10 van deze agenda.

aandelen, die zijn geplaatst op het moment dat voor de
eerste maal in het desbetreffende jaar van de betrokken

Zoals op 9 februari 2009 aangekondigd, zal de heer Rob

bevoegdheid gebruik wordt gemaakt. Deze machtiging

Routs in april 2010 de heer Eustace opvolgen als voorzitter

kan uitsluitend op een door de Raad van Commissarissen

van de Raad van Commissarissen.

goedgekeurd voorstel van de Raad van Bestuur worden
ingetrokken door de Algemene Vergadering van

10. voorstel tot herbenoeming van de heer s. levy als lid

Aandeelhouders.”

van de raad van Commissarissen
Voorgesteld wordt de heer S. Levy te herbenoemen als lid

Toelichting:

van de Raad van Commissarissen per 22 april 2009, voor een

In overeenstemming met Nederlands recht wordt voorgesteld

nieuwe termijn van vier jaar omdat zijn huidige zittingstermijn

om de Raad van Bestuur te machtigen om te besluiten

op die dag afloopt. Hij is herbenoembaar en beschikbaar

tot een emissie van gewone aandelen, na goedkeuring

voor herbenoeming. De krachtens de wet vereiste gegevens

van de Raad van Commissarissen. Dit geeft de Raad van

betreffende de heer Levy staan vermeld op pagina 11 van deze

Bestuur de nodige flexibiliteit en de mogelijkheid om snel te

agenda.

reageren op omstandigheden die een emissie van gewone
aandelen noodzakelijk maken, zonder te hoeven wachten

11. voorstel tot benoeming van de heer a.W.h. docters van

op voorafgaande goedkeuring van aandeelhouders. Deze

leeuwen als lid van de raad van Commissarissen

machtiging kan voor ieder doel, anders dan in het kader

Voorgesteld wordt de heer A.W.H. Docters van Leeuwen te

van incentive plannen, gebruikt worden en is beperkt zoals

benoemen als lid van de Raad van Commissarissen per

uitdrukkelijk bepaald in de tekst van deze voorgestelde

22 april 2009 voor een termijn van vier jaar. De krachtens

machtiging.
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Alle persberichten met betrekking tot de uitgifte van gewone

nodige flexibiliteit en de mogelijkheid om snel te reageren

aandelen worden op de aegon.com website geplaatst. Indien

op omstandigheden die een emissie van gewone aandelen

aangenomen, vervangt dit besluit de op 23 april 2008 gegeven

zonder of met beperkte voorkeursrechten noodzakelijk maken,

machtiging.

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

13. voorstel tot machtiging van de raad van Bestuur tot

bepaald in de tekst van deze voorgestelde machtiging. Alle

beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de uitgifte

persberichten met betrekking tot de uitgifte van gewone

van gewone aandelen

aandelen worden op de aegon.com website geplaatst. Indien

Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen:

aangenomen, vervangt dit besluit de op 23 april 2008 gegeven

“De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit hierbij

machtiging.

de Raad van Bestuur aan te wijzen, voor een periode van
achttien (18) maanden en met ingang van 22 april 2009, als

14. voorstel tot machtiging van de raad van Bestuur tot

het vennootschapsorgaan dat, na voorafgaande goedkeuring

verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap

door de Raad van Commissarissen, bevoegd is tot beperking

Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen:

of uitsluiting van het voorkeursrecht van de aandeelhouders

“De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit hierbij

bij uitgifte van gewone aandelen in de Vennootschap of het

de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode van

toekennen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in

achttien (18) maanden en met ingang van 22 april 2009, tot

de Vennootschap, met dien verstande dat deze bevoegdheid

verkrijging van eigen aandelen anders dan om niet. Het aantal

jaarlijks is beperkt tot 10% van het kapitaal, plus 10% van het

te verkrijgen aandelen is bepaald op ten hoogste het aantal dat

kapitaal uitsluitend indien wordt geëmitteerd ter gelegenheid

door de wet en de statuten is toegestaan. Gewone aandelen

van een overname van een onderneming of vennootschap.

mogen worden verkregen tegen een prijs van niet meer dan

Onder kapitaal wordt verstaan het totale nominale bedrag van

10% boven de onmiddellijk aan de verkrijging voorafgaande

de gewone aandelen, die zijn geplaatst op het moment dat voor

ter plaatse geldende beurskoers. Preferente aandelen mogen

de eerste maal in het desbetreffende jaar van de betrokken

worden verkregen tegen een prijs van niet meer dan 10%

bevoegdheid gebruik wordt gemaakt. Deze machtiging

boven het gemiddeld daarop gestorte bedrag, vermeerderd

kan uitsluitend op een door de Raad van Commissarissen

met opgelopen, nog niet uitgekeerd dividend.”

goedgekeurd voorstel van de Raad van Bestuur door
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden

Toelichting:

ingetrokken.”

Deze machtiging is gelijk aan die in voorgaande jaren. Deze
machtiging is beperkt tot het aantal aandelen dat volgens

Toelichting:

de wet en de statuten is toegestaan. Dientengevolge is een

In overeenstemming met Nederlands recht wordt voorgesteld

inkoop van eigen aandelen, anders dan om niet, beperkt in die

om de Raad van Bestuur te machtigen om het voorkeursrecht

zin dat de som van het nominale bedrag van de aandelen in

van aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen

haar kapitaal die de Vennootschap verkrijgt, houdt of in pand

AEGON N.V. (of het toekennen van rechten tot het nemen van

houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij,

gewone aandelen) te beperken of uit te sluiten, na goedkeuring

niet meer mag belopen dan een tiende van het geplaatste

van de Raad van Commissarissen. Deze bevoegdheid, tezamen

kapitaal. Deze bevoegdheid geeft de Raad van Bestuur de

met die van agendapunt 12, geeft de Raad van Bestuur de

nodige flexibiliteit en de mogelijkheid om snel te reageren op

local knowledge. global power.
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omstandigheden die inkoop van eigen aandelen noodzakelijk

Toegang tot de vergadering en stemrechten

maken en kan voor ieder doel gebruikt worden. Indien

De Raad van Bestuur heeft besloten dat de Registratiedatum

aangenomen, vervangt dit besluit de op 23 april 2008

voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23

gegeven machtiging.

maart 2009 is. Dit is de datum waarop men aandeelhouder
moet zijn (na verwerking van alle bijschrijvingen en

15. (i) aftreden van de heer W.F.C. stevens als lid van de

afschrijvingen per die datum) om de vergaderrechten en

raad van Commissarissen

stemrechten te kunnen uitoefenen tijdens de Algemene

De benoemingstermijn van de heer Stevens eindigt in 2009

Vergadering van Aandeelhouders van AEGON N.V.

en hij bereikt dan tevens het maximale aantal jaren als lid

Aandelen hoeven niet te worden geblokkeerd tot de

van de Raad van Commissarissen van AEGON N.V. De heer

datum van de aandeelhoudersvergadering. Op aandelen

Stevens treedt per 22 april 2009, aan het einde van de

verworven na 23 maart 2009 kunnen door de houder geen

vergadering, af als lid van de Raad van Commissarissen.

vergaderrechten en stemrechten worden uitgeoefend op de
aandeelhoudersvergadering van AEGON N.V. op 22 april 2009.

15. (ii) aftreden van de heer J.B.m. streppel als lid van de

Om toegang tot de vergadering te krijgen moeten

raad van Bestuur

aandeelhouders die hun aandelen giraal aanhouden,

Zoals aangekondigd in het persbericht van 13 januari 2009,

respectievelijk hun gevolmachtigden, zich uiterlijk op

treedt de heer Streppel per 22 april 2009, aan het einde

15 april 2009 - via hun bank of commissionair of andere

van de vergadering, af als lid van de Raad van Bestuur van

aangesloten instelling in Nederland in de zin van de Wet

AEGON N.V.

Giraal Effectenverkeer - aanmelden bij ABN AMRO Bank
handelend onder de naam RBS ('RBS'), onder overlegging van

16. Wat verder ter tafel komt

een verklaring van de desbetreffende aangesloten instelling
ter zake van hun aandelenbezit op de bovenvermelde

17. sluiting

Registratiedatum.
Aandeelhouders ingeschreven in het register van
aandeelhouders van de Vennootschap moeten uiterlijk
15 april 2009 aan de Vennootschap schriftelijk kennis geven
van hun voornemen de vergadering bij te wonen.
De agenda met toelichting en bijlagen zal worden
toegestuurd aan de aandeelhouders die in het register van de
Vennootschap zijn ingeschreven en aan de aandeelhouders
die gebruik maken van de diensten van de Stichting
Communicatiekanaal Aandeelhouders. Aandeelhouders
kunnen hun stemrecht ook uitoefenen zonder de
aandeelhoudersvergadering bij te wonen, door middel
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van een schriftelijke of elektronische steminstructie aan de

schriftelijke vragen

aangewezen gevolmachtigde. Dit kan door gebruikmaking van

AEGON biedt aandeelhouders tot 14 april 2009 de mogelijkheid

het e-voting systeem van RBS (www.rbs.com/evoting), of via de

om schriftelijk vragen te stellen over de agendapunten. Deze

Stichting Communicatiekanaal (www.communicatiekanaal.nl).

vragen worden, eventueel gebundeld, tijdens de algemene
vergadering van aandeelhouders behandeld en besproken. De

aanwezigheidsregistratie

vragen dienen te worden gericht aan Investor Relations via

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen

ir@aegon.com.

hun stemrecht op de aandeelhoudersvergadering
2009 alleen uitoefenen indien zij zich hebben laten
registreren direct voorafgaand aan de vergadering. Deze
aanwezigheidsregistratie vindt plaats bij de ingang van de

Den Haag, 11 maart 2009

vergaderzaal vanaf 09.00 uur ’s morgens tot de aanvang van

Namens de Raad van Commissarissen,

de vergadering om 10.00 uur ‘s morgens. Aandeelhouders of

D.G. Eustace, Voorzitter

hun gevolmachtigden dienen zich te legitimeren met een geldig
legitimatiebewijs. Gevolmachtigden dienen een schriftelijke
volmacht te tonen. Na registratie ontvangen geregistreerde
aandeelhouders en gevolmachtigden een elektronisch
stemkastje en een stemkaart voor het uitbrengen van hun stem
ter vergadering.

local knowledge. global power.

Bijlagen:

Informatie met betrekking tot voorgestelde (her)benoemingen in de
Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen
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de wettelijk vereiste gegevens van de heer J.J. nooitgedagt met betrekking tot de in agendapunt 8 voorgestelde
benoeming in de raad van Bestuur zijn als volgt:
Naam

:

Jan J. Nooitgedagt

Leeftijd

:

55

Geslacht

:

Mannelijk

Nationaliteit

:

Nederlandse

Aantal aandelen in de vennootschap

:

Geen

Vorige functies

:

Diverse functies bij Ernst & Young, waaronder Managing Partner
voor Nederland en België en lid van de Global Management Group

Andere bestuursfuncties

:

Geen

Jan Nooitgedagt heeft bijna 30 jaar gewerkt in de Europese financiële diensten sector. Na zijn studie aan de universiteit van
Groningen werkte hij korte tijd voor PriceWaterhouseCoopers. In 1980 trad hij in dienst bij Ernst & Young, waar hij in 1989
partner werd. Binnen Ernst & Young heeft de heer Nooitgedagt, naast zijn werk als accountant, een sleutelrol vervuld bij
de ontwikkeling van Ernst & Young’s dienstverlening aan de financiële sector, evenals een leidende rol bij de groei van de
adviespraktijk op het gebied van Mergers & Acquisitions.
De heer Nooitgedagt gaf gedurende vijf jaar leiding aan de financiële diensten afdeling van Ernst & Young totdat hij in 2005
werd benoemd in het Executive Committee van Ernst & Young in Nederland. Een jaar later werd de heer Nooitgedagt benoemd
tot voorzitter van Ernst & Young in Nederland, waarna hij in juli 2008 werd benoemd tot Managing Partner voor Nederland en
België.
Na gesprekken met hem te hebben gevoerd heeft de Nominating Committee de heer Nooitgedagt’s kwalificaties besproken en
heeft geconstateerd dat hij, gezien zijn brede financiële en management ervaring, binnen het profiel van de Raad van Bestuur
past. De Nominating Committee heeft, na zorgvuldige afweging, de Raad van Commissarissen unaniem geadviseerd om de
heer Nooitgedagt voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur per 22 april 2009, voor een periode van vier
jaar. De Raad van Commissarissen heeft dat advies gevolgd en beveelt aandeelhouders aan de heer Nooitgedagt te benoemen
als lid van de Raad van Bestuur per 22 april 2009, voor een termijn van vier jaar.
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de wettelijk vereiste gegevens van de heer d.g. eustace met betrekking tot de in agendapunt 9 voorgestelde herbenoeming
in de raad van Commissarissen zijn als volgt:
Naam

:

Dudley G. Eustace

Leeftijd

:

73

Geslacht

:

Mannelijk

Nationaliteit

:

Britse en Canadese

Aantal aandelen in de vennootschap

:

Geen

Beroep / Hoofdfunctie

:

Niet-uitvoerend lid van de Board van diverse bedrijven

Vorige functies

:

Vice-voorzitter en CFO van Royal Philips Electronics N.V.
Voorzitter van Smith & Nephew plc, London, Engeland

Andere (bestuurs)functies

:

Lid van de European Advisory Council van Rothschilds, voorzitter
van de Raad van Commissarissen van The Nielsen Company, lid
van de Raad van Bestuur van de University of Surrey in Engeland

De heer Eustace is lid van de Raad van Commissarissen sinds 1997 en voorzitter van de Raad sinds april 2005. Gezien de
wijzigingen in de samenstelling van zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur in 2008 en 2009, wordt de heer
Eustace voorgedragen voor een nieuwe termijn van één jaar. De Nominating Committee heeft vastgesteld dat de heer Eustace
een goede en toegewijde voorzitter van de Raad van Commissarissen is. Door zijn internationale oriëntatie en zijn betrokkenheid
bij AEGON en haar ondernemingen alsmede vanwege zijn financiële en zakelijke ervaring is hij een waardevol lid van de Raad. De
heer Eustace heeft geen tegenstrijdige belangen met AEGON.
De Nominating Committee heeft, na zorgvuldige afweging, de Raad van Commissarissen unaniem geadviseerd de heer Eustace
voor te dragen voor herbenoeming. De Raad heeft dat advies gevolgd en beveelt de aandeelhouders aan de heer Eustace te
herbenoemen voor de termijn van één jaar per 22 april 2009.

local knowledge. global power.
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de wettelijk vereiste gegevens van de heer s. levy met betrekking tot de in agendapunt 10 voorgestelde herbenoeming
in de raad van Commissarissen zijn als volgt:
Naam

:

Shemaya Levy Chocron

Leeftijd

:

61

Geslacht

:

Mannelijk

Nationaliteit

:

Franse

Aantal aandelen in de vennootschap

:

Geen

Beroep / Hoofdfunctie

:

Non-executive director van Nissan Motor Company, Renault Spain en Safran

Vorige functies

:

Executive Vice-President en CFO van Renault Groep

Andere bestuursfuncties

:

Lid van de Raad van Commissarissen van Segula Technologies Group en TNT N.V.

De heer Levy is lid van de Raad van Commissarissen sinds 2005 en is voorzitter van de Audit Committee van de Raad van
Commissarissen sinds 2007. Hij wordt voorgedragen voor een nieuwe termijn vanwege de constructieve wijze waarop hij
functioneert als lid van de Raad. Zijn nationaliteit versterkt de internationale samenstelling van de Raad en zijn professionele
achtergrond staat borg voor zijn kennis van het internationale verzekeringswezen in zijn algemeenheid en de internationale
financiële markten in het bijzonder. De heer Levy heeft zijn gehele carrière 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. 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.
De Nominating Committee heeft het functioneren van de heer Levy, zijn ervaring als ondernemer, zijn zakelijk oordeel en zijn
toewijding aan AEGON besproken. De Nominating Committee waardeert de wijze waarop de heer Levy de Audit Committee
voorzit. De heer Levy heeft geen tegenstrijdige belangen met AEGON.
Na zorgvuldige overweging heeft de Nominating Committee de Raad van Commissarissen unaniem aanbevolen om de heer
Levy voor herbenoeming voor te dragen. De Raad van Commissarissen heeft dat advies gevolgd en beveelt aandeelhouders
aan om de heer Levy tot lid van de Raad van Commissarissen te herbenoemen per 22 april 2009voor een termijn van vier jaar.
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de wettelijk vereiste gegevens van de heer a.W.h. docters van leeuwen met betrekking tot de in agendapunt 11
voorgestelde benoeming in de raad van Commissarissen zijn als volgt:
Naam

:

Arthur W.H. Docters van Leeuwen

Leeftijd

:

63

Geslacht

:

Mannelijk

Nationaliteit

:

Nederlandse

Aantal aandelen in de vennootschap

:

Geen

Beroep / Hoofdfunctie

:

Voorzitter van het Holland Financial Centre

Vorige functies

:

Voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten
Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal
Directeur-generaal van de Binnenlandse Veiligheidsdienst

Andere bestuursfuncties

:

Voorzitter van de Raad van Advies van Meesman Investments
B.V., voorzitter van de Raad van Advies van Independent Risk
Solutions, Lid van het College van Decanen van de Avicenna
Academie voor Leiderschap, Senior Research Fellow aan de
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Na AEGON’s overeenkomst met de Nederlandse Staat werd de heer Docters van Leeuwen waarnemer bij de Raad van
Commissarissen van AEGON in december 2008. Gedurende een lange carrière in de publieke sector, heeft de heer Docters van
Leeuwen waardevolle ervaring opgedaan als hooggeplaatst ambtenaar en als toezichthouder.
Na gesprekken te hebben gevoerd met de heer Docters van Leeuwen, heeft de Nominating Committee zijn kwalificaties besproken
en heeft geconstateerd dat hij past binnen het profiel van de Raad van Commissarissen. De heer Docters van Leeuwen heeft geen
tegenstrijdige belangen met AEGON.
Na zorgvuldige overweging heeft de Nominating Committee de Raad van Commissarissen unaniem aanbevolen om de heer
Docters van Leeuwen voor benoeming voor te dragen. De Raad van Commissarissen heeft dat advies gevolgd en beveelt
aandeelhouders aan om de heer Docters van Leeuwen tot lid van de Raad van Commissarissen te benoemen per 22 april 2009
voor een termijn van vier jaar.

local knowledge. global power.

