Den Haag, 26 februari 2007

AEGON’s financiële kalender voor 2007 en 2008
AEGON heeft voor 2007 en 2008 de volgende data vastgesteld voor de publicatie van zijn resultaten, de
jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de aankondiging en betaalbaarstelling van zijn dividend
en de beleggers- en analistenconferenties:
2007
8 maart 2007

Resultaten over 2006

26 maart 2007

Registratiedatum (peildatum voor uitoefening vergader- en stemrecht in AVvA
op 25 april)

30 maart 2007

Jaarverslag 2006 beschikbaar op de corporate website

25 april 2007

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

26 april 2007

Ex-dividenddatum slotdividend 2006

30 april 2007

Peildatum voor dividendgerechtigdheid slotdividend 2006

2 mei 2007

Begin van keuzeperiode slotdividend 2006

9 mei 2007

Resultaten over eerste kwartaal 2007 en Embedded Value 2006

16 mei 2007

Einde van keuzeperiode slotdividend 2006

22 – 23 mei 2007

Beleggers- en analistenconferentie - Amsterdam

23 mei 2007

Betaalbaarstelling slotdividend 2006

9 augustus 2007

Resultaten over tweede kwartaal 2007

10 augustus 2007

Ex-dividenddatum interim-dividend 2007

10 augustus 2007

Begin van keuzeperiode interim-dividend 2007

14 augustus 2007

Peildatum voor dividendgerechtigheid interim-dividend 2007

31 augustus 2007

Einde van keuzeperiode interim-dividend 2007

14 september 2007

Betaalbaarstelling interim-dividend 2007

8 november 2007

Resultaten over derde kwartaal 2007

26 – 27 november 2007

Beleggers- en analistenconferentie - New York

2008
6 maart 2008

Resultaten over 2007

23 april 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

7 mei 2008

Resultaten over eerste kwartaal 2008 en Embedded Value 2007

7 augustus 2008

Resultaten over tweede kwartaal 2008

6 november 2008

Resultaten over derde kwartaal 2008

AEGON’s kwartaal- en jaarresultaten worden, zoals gebruikelijk, op de publicatiedatum om 8 uur op de
website gepubliceerd. Het is bovendien mogelijk om geplande persconferenties en analistenbijeenkomsten per
telefoon of via AEGON’s corporate website www.aegon.com te volgen. Deze agenda is ook te vinden op de
website.
Investor Relations: +31 (0)70 344 83 05 (NL) +1 877 548 96 68 (USA)

| Media Relations: +31 (0)70 344 83 44 (NL)
26022007

OVER AEGON
AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende 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. AEGON
bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde
Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
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.

CONTACT INFORMATION
Group Corporate Affairs & Investor Relations
Den Haag
Analisten & beleggers

070 344 83 05

Media

070 344 83 44

E-mail

gca-ir@aegon.com

Website

www.aegon.com

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate
website www.aegon.com.
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