Den Haag, 20 december 2006

AEGON benoemt Herman Bril tot Senior Vice-President Group
Treasury
AEGON N.V. heeft Herman Bril (39) benoemd tot Senior Vice-President Group Treasury. In deze functie zal hij
leiding geven aan AEGON’s activiteiten op het gebied van treasury en kapitaalmanagement. Hij rapporteert
aan Michiel van Katwijk, Executive Vice-President.
De afgelopen drie jaar heeft Herman Bril gewerkt bij Interpolis (onderdeel van Achmea) als Managing Director,
verantwoordelijk voor asset management. Het afgelopen jaar was hij nauw betrokken bij de integratie van
Achmea’s pensioendivisie. Voordat hij overstapte naar Interpolis, werkte Herman Bril bij FGH Bank als
Treasurer en bekleedde hij verschillende functies op het gebied van investment banking bij ABN AMRO,
Dresdner Bank en Deutsche Bank.
Herman Bril zal volgend jaar maart bij AEGON beginnen.

OVER AEGON
AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een belangrijke aanbieder van
beleggingsproducten. We stimuleren onze lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal
aansluiten bij de wensen van onze klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. We zijn er trots
op dat we deze lokale aanpak kunnen combineren met de kracht van onze groeiende wereldwijde organisatie.
AEGON’s hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 27.000 medewerkers in dienst. De drie
grootste markten van AEGON zijn de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is de Groep actief in een
aantal andere landen, waaronder Canada, China, Hongarije, Polen, Slowakije, Spanje, Taiwan en Tsjechië.
Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de
verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. We zijn voortdurend op zoek naar
innovatieve ideeën en we streven ernaar de beste in onze bedrijfstak te zijn.
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