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Vereniging AEGON heeft 37% stemrecht gewone aandelen AEGON N.V. 
 
Vereniging AEGON hield op 18 april 2002 haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In 
de vergadering werd het jaarverslag van Vereniging AEGON over 2001 goedgekeurd. Per 
31 december 2001 bezat Vereniging AEGON 37% stemrecht in gewone aandelen AEGON N.V. 
Op deze datum bedroeg het stemrecht op de gewone en de preferente aandelen tezamen 52%, 
ten opzicht van 53% vorig jaar. De beurswaarde van het gewone aandelenkapitaal in handen 
van de Vereniging vertegenwoordigde op die datum een bedrag van in totaal ongeveer 
EUR 15,7 miljard. 
 
In het verslagjaar trad mevrouw B.F. Bos-Beernink wegens het bereiken van de statutaire 
leeftijd af als lid van de Vereniging. Voorts traden de heren J.L. Bouma, J. van Hes, P.J. 
Idenburg en H.J. Lambert af en werden herkozen, de heren Bouma en Idenburg tevens als 
bestuursleden. In het verslagjaar werd besloten het ledental met twee te vergroten naar 23 
leden. Derhalve zullen mevrouw  P.C. Lodders-Elfferich en mevrouw E.J. Mulock Houwer op 18 
april 2002 als nieuwe leden toetreden. 
 
Op 31 december 2001 was de Vereniging in het bezit van 517,3 miljoen gewone aandelen 
AEGON N.V.  In 2001 verwierf de Vereniging 11,3 miljoen aandelen AEGON N.V. onderhands 
tegen een gemiddelde koers van EUR 32,04 en verkreeg zij 6,3 miljoen aandelen uit 
stockdividend. De Vereniging waardeert haar aandelenbezit AEGON N.V. op marktwaarde. 
Er wordt gestreefd het bezit van gewone aandelen geleidelijk uit te breiden naar het voorheen 
gehouden belang van 40%. Daarbij wordt beïnvloeding van de koers van het aandeel AEGON 
zoveel mogelijk vermeden.  
 
Ten behoeve van de aankopen van gewone aandelen is de Vereniging kort- en langlopende 
leningen aangegaan die per 31 december 2001 EUR 3,63 miljard bedroegen. 
 
Sinds het begin van dit jaar heeft Vereniging AEGON geen gewone aandelen AEGON N.V. 
verworven. Het stemrecht op het totale belang zal door vermindering van het bezit in preferente 
aandelen worden teruggebracht tot ca 51%. 
 
Den Haag, 18 april 2002 
 
Vereniging AEGON is aandeelhouder van AEGON N.V. en heeft als doel het op evenwichtige 
wijze behartigen van de directe en indirecte belangen van AEGON N.V. en daarmee in een 
groep verbonden maatschappijen, van verzekerden, van medewerkers, van aandeelhouders en 
van andere relaties van deze maatschappijen. 
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging wordt gevormd door 23 leden. Van hen zijn 
19 leden niet als werknemer of oud-werknemer aan AEGON N.V. of een daarmee in een groep 
verbonden maatschappij verbonden of verbonden geweest en evenmin (oud-)lid van de Raad 
van Commissarissen of de Raad van Bestuur van AEGON N.V. Zij hebben de meerderheid van 
de stemmen. Van de andere vier leden zijn er twee gekozen uit de Raad van Commissarissen en 
twee uit de Raad van Bestuur van AEGON N.V.  
De Vereniging heeft een Bestuur van acht leden. De helft van dit aantal, inclusief de voorzitter 
en de vice-voorzitter, bestaat uit leden die niet aan de AEGON groep verbonden zijn of zijn 
geweest; de andere helft bestaat uit de bovenvermelde vier leden die bij AEGON N.V. een 
functie bekleden. Bij staking van stemmen in het Bestuur beslist de Algemene 
Ledenvergadering. Het jaarverslag van Vereniging AEGON kan bij het Secretariaat worden 
verkregen: 
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