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AEGON verkrijgt EUR 3 miljard aan kernkapitaal van Nederlandse overheid
en publiceert voorlopige resultaten derde kwartaal
•

AEGON stelt alles in het werk om kapitaalniveau te handhaven ruim boven vereisten voor AA
rating

•

Kapitaal verstrekt via grootste aandeelhouder, Vereniging AEGON

•

Vermindering van risico’s en vrijmaken kapitaal versneld voortgezet

•

AEGON keert geen slotdividend over 2008 uit

•

AEGON verwacht over het derde kwartaal een onderliggend resultaat vóór belastingen van
ongeveer EUR 500 miljoen, een nettoverlies van ongeveer EUR 350 miljoen en een eigen
vermogen van ongeveer EUR 9,4 miljard per 30 september

•

AEGON’s liquiditeitspositie blijft sterk

AEGON heeft zich verzekerd van EUR 3 miljard aan aanvullend kernkapitaal beschikbaar gesteld door de
Nederlandse overheid via zijn grootste aandeelhouder, Vereniging AEGON. AEGON zal 750 miljoen non-voting
securities uitgeven aan Vereniging AEGON tegen EUR 4,00 per stuk. Vereniging AEGON zal op haar beurt tegen
dezelfde voorwaarden en condities als AEGON kapitaal ontvangen van de Nederlandse overheid. AEGON verwacht
dat de transactie wordt afgerond vóór eind november 2008.
AEGON is van mening dat het gezien de huidige niveaus op de financiële markten en de aanhoudende onzekerheid
over de financiële en economische ontwikkelingen verstandig is om zijn kapitaalbuffer op dit moment te versterken
tot een nog hoger niveau dan vereist voor een AA rating. Dit extra kernkapitaal vormt een aanvulling op de al eerder
door AEGON aangekondigde versnelling van de strategie om risico’s te verminderen en meer kapitaal vrij te maken.
De structuur geeft AEGON zekerheid zelfs als de markten nog verder verslechteren en voorkomt overkapitalisatie als
de markten tot rust komen. Door deze maatregelen, gecombineerd met het besluit om geen slotdividend over 2008
uit te keren, kan AEGON 2009 ingaan met een aanzienlijk versterkte kapitaalbuffer. Doordat AEGON de mogelijkheid
heeft om de securities terug te kopen wordt de kans op toekomstige verwatering voor houders van gewone aandelen
geminimaliseerd. De eigendomsstructuur van AEGON verandert niet.
De stap die AEGON nu heeft gezet volgt op de aankondiging van de Nederlandse overheid op 9 oktober dat zij EUR
20 miljard aan kapitaal beschikbaar stelt aan financiële ondernemingen die gezond en levensvatbaar zijn.
Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON, stelt: “Wij zijn verheugd dat de Nederlandse
overheid deze aanvullende kapitaalbuffer beschikbaar stelt via Vereniging AEGON gedurende deze periode van
onzekerheid en ongekende economische onrust. Samen met de maatregelen die we nemen om kapitaal vrij te
maken en risico’s verder te verminderen, stelt dit ons in staat om 2009 in te gaan met een significant versterkte
kapitaalpositie en ons volledig te richten op de uitvoering van onze strategie. Er hoeft geen enkele twijfel te bestaan
over AEGON’s vermogen om aan zijn lange termijn verplichtingen te voldoen. Het is onze allerbelangrijkste prioriteit
om het vertrouwen van onze aandeelhouders, klanten en medewerkers te behouden.”
.
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Voorlopige resultaten derde kwartaal
AEGON zal zoals aangekondigd zijn resultaten over het derde kwartaal 2008 op donderdag 6 november 2008
publiceren. Naar verwachting zal deze aankondiging het volgende omvatten:
o
o

o

o

Onderliggend resultaat vóór belastingen van ongeveer EUR 500 miljoen, vooral door lagere aandelenmarkten
en ongunstige resultaten op sterfte.
Een nettoverlies over het derde kwartaal van ongeveer EUR 350 miljoen;
- Lager dan verwachte resultaten op fair value items van ongeveer EUR 400 miljoen vóór belastingen;
- Afboekingen op beleggingen van iets meer dan EUR 400 miljoen vóór belastingen.
Eigen vermogen van ongeveer EUR 9,4 miljard aan het einde van het derde kwartaal;
- Eigen vermogen exclusief herwaarderingsreserve zal ongeveer 71% van de kapitaalsbasis bedragen –
boven AEGON’s doelstelling;
- Daling van de herwaarderingsreserve geraamd op EUR 2,5 miljard, vooral het gevolg van verruiming van de
credit spreads.
Kapitaaloverschot in de dochterondernemingen ongeveer EUR 300 miljoen hoger dan vereist voor S&P AA
rating. AEGON heeft een kapitaaloverschot van EUR 5 miljard, overeenkomend met een solvabiliteitsratio van
160% volgens de Europese richtlijn voor verzekeringsondernemingen (IGD).

Dividend
AEGON keert over 2008 geen slotdividend uit. Daarmee komt het totale dividend over 2008 uit op EUR 0,30 per
aandeel. Dit bedrag is begin september als interimdividend uitgekeerd aan aandeelhouders.

ACHTERGROND INFORMATIE OVER AANVULLEND KERNKAPITAAL
Financiële details
AEGON zal 750 miljoen non-voting securities uitgeven aan Vereniging AEGON tegen EUR 4,00 per stuk. Vereniging
AEGON zal tegen dezelfde voorwaarden en condities als AEGON kapitaal ontvangen van de Nederlandse overheid.
De nieuwe securities hebben dezelfde positie als gewone aandelen AEGON (pari passu), maar hebben geen
stemrecht. Deze structuur is ontworpen om verwatering voor bestaande houders van gewone aandelen te
voorkomen.
AEGON heeft tot 10 oktober 2009 het recht om 250 miljoen non-voting securities terug te kopen van de Nederlandse
overheid tegen een prijs van tussen EUR 4,00 en EUR 4,52 per stuk, afhankelijk van AEGON’s aandelenkoers en de
datum van terugkoop. Na 10 oktober 2009 geldt een prijs van EUR 6,00 per stuk. Daarnaast kan AEGON op ieder
gewenst moment de resterende 500 miljoen securities terugkopen voor EUR 6,00 per stuk (gelijk aan 150% van de
oorspronkelijke uitgifteprijs). Na drie jaar zou AEGON er ook voor kunnen kiezen om deze securities om te zetten in
gewone aandelen op basis van een 1-op-1 omruilverhouding. De Nederlandse overheid kan in die situatie echter
opteren voor terugbetaling in contanten (tegen de oorspronkelijke uitgiftekoers van EUR 4,00) of in aandelen.
AEGON houdt de volledige zeggenschap over het beleid met betrekking tot de vaststelling van het dividend op
gewone aandelen. De coupon op de non-voting securities wordt alleen betaald indien er dividend wordt uitgekeerd
aan houders van gewone aandelen.
Als houder van de non-voting securities zal Vereniging AEGON jaarlijks een coupon ontvangen van EUR 0,34 per
stuk of, als dat meer is, een bedrag dat gerelateerd is aan de waarde van het dividend dat op gewone AEGON
aandelen wordt uitgekeerd. Dit bedrag is vastgesteld op 110% voor 2009, oplopend naar 120% in 2010 en 125% in
2011 en de jaren daarna. De coupon is niet fiscaal aftrekbaar. Vereniging AEGON zal inkomsten uit de non-voting
securities gebruiken voor rente op en aflossing van de lening van de Nederlandse overheid.
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Governance
Als onderdeel van de overeenkomst zal de Nederlandse overheid twee vertegenwoordigers voordragen voor
benoeming in de Raad van Commissarissen van AEGON. Deze vertegenwoordigers zullen lid worden van de Audit,
Compensation en Nominating Comittees. Aandeelhouders zal worden gevraagd de benoemingen goed te keuren
tijdens AEGON’s komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Totdat goedkeuring is verkregen, zullen de
vertegenwoordigers van de overheid de vergaderingen van de Raad van Commissarissen als waarnemer bijwonen.
Voor bepaalde beslissingen zal goedkeuring nodig zijn van de vertegenwoordigers van de overheid, waaronder
aandeleninkoop, veranderingen in het beloningsbeleid en acquisities of desinvesteringen met een waarde groter dan
een kwart van AEGON’s uitstaande kapitaal en reserves.
Beloning
De Raad van Commissarissen zal het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en senior management bekijken
om het op één lijn te brengen met nieuwe internationale standaarden. Alle leden van de Raad van Bestuur
ontvangen over 2008 geen prestatie gerelateerd inkomen, noch in contanten, aandelen als opties. Tevens wordt de
uitkering bij eventueel vertrek gemaximeerd tot een keer het vaste jaarsalaris.
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Over AEGON & Vereniging AEGON
AEGON
AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van
beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat
deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte
distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn
groeiende wereldwijde organisatie.
AEGON’s hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON meer dan 31.500 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. Op 30 juni 2008 bedroegen de inkomsten
genererende beleggingen EUR 344 miljard.
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. AEGON is
voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.
Vereniging AEGON
Vereniging AEGON is de grootste aandeelhouder van AEGON N.V. en vertegenwoordigt ongeveer 34% van het
bestaande stemrecht in AEGON. Onder normale omstandigheden heeft Vereniging AEGON 24% van het bestaande
stemrecht.
Vereniging AEGON heeft als enige doelstelling het op evenwichtige wijze behartigen van de lange termijn belangen
van AEGON – zijn verzekerden, medewerkers, aandeelhouders en andere relaties van de onderneming.
Voor nadere informatie over Vereniging AEGON zie www.verenigingaegon.nl.

AEGON Group Corporate Communications & Investor Relations
Media relations
Telefoon: 070 – 344 8956
E-mail: gcc-ir@aegon.com
Media conference call
9:30 uur
Audiowebcast via www.aegon.com
Investor relations
Telefoon: 070 – 344 8305
E-mail: ir@aegon.com
Analyst & investor conference call
10:30 uur
Audiowebcast via www.aegon.com
Inbelnummers:
USA
+1 480 629 1990
UK
+44 207 153 2027
NL
045 631 6908
Replay + 44 207 190 5901 toegangscode 141092# of op www.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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Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn “toekomstgerichte verklaringen” als bedoeld in de Amerikaanse
Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van
plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en
soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige
resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige
toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte
verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen
materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en
onzekerheden, zoals onder meer:
o wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
o veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de ‘emerging markets’, bijvoorbeeld met betrekking tot:
- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en
- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee
verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;
o de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
o veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze
verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
o veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
o veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
o toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;
o veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
o veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;
o overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
o veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
o rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te
veranderen;
o het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
o veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze
producten beïnvloeden;
o ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en
o de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële
positie.
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