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VERENIGING AEGON SLUIT NIEUWE DOORLOPENDE 

FINANCIERINGSFACILITEIT AF 
 
Den Haag, 28 april 2005 - Vereniging AEGON heeft vandaag bekendgemaakt dat zij 
een nieuwe doorlopende financieringsfaciliteit van vijf jaar heeft afgesloten met een 
groep banken. Deze faciliteit bestaat uit twee onderdelen, te weten een 
aandelenrepofaciliteit (de “Repo faciliteit”) en een Back-up faciliteit. Voor elk van deze 
onderdelen is een bedrag beschikbaar van EUR 1.650.000.000. De Repo faciliteit stelt 
Vereniging AEGON in staat repotransacties aan te gaan met de in haar bezit zijnde 
gewone aandelen AEGON N.V. De Back-up faciliteit is onder bepaalde voorwaarden 
beschikbaar en wordt gebruikt indien de waarde van de gewone aandelen ontoereikend 
zou zijn om te voldoen aan bepaalde gebruikelijke voorwaarden onder de Repo 
faciliteit. Het totaal van bedragen die uitstaan onder de Repo- en onder de Back-up 
faciliteit zullen het bedrag van EUR 1.650.000.000 niet overschrijden. In de nieuwe 
financieringsfaciliteit zijn geen voorwaarden opgenomen die consequenties kunnen 
hebben voor het aandelenbezit van de Vereniging als gevolg van koersontwikkelingen 
van het aandeel AEGON N.V.. De nieuwe faciliteit vervangt een bestaande Repo 
faciliteit van EUR 1.720.000.000 en een Back-up faciliteit van EUR 1.032.000.000, met 
oorspronkelijke vervaldagen in September 2005. 
 
Zowel in 2001 als in 2002 heeft Vereniging AEGON total return swaps afgesloten met 
AEGON N.V. Door middel van deze total returns swaps heeft AEGON N.V. het 
koersrisico op personeels- en managementoptieregelingen van de desbetreffende jaren 
afgedekt.  Vereniging AEGON maakt hierbij tevens bekend dat met AEGON N.V. is 
overeen gekomen deze total return swaps, conform de contractueel overeengekomen 
voorwaarden voortijdig te beëindigen.   
 
Vereniging AEGON is de rechtsopvolger van de voormalige onderlinge verzekeraar 
AGO. Het doel van de Vereniging AEGON is 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 Vereniging doet dit door effecten AEGON 
N.V. te bezitten en de daaraan verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uit te 
oefenen. De inkomsten van de Vereniging bestaan uit opbrengsten van deze effecten. 
Op 31 december 2004 bezat de Vereniging ongeveer 172 miljoen gewone aandelen 
AEGON, 212 miljoen preferente aandelen A en 17 miljoen preferente aandelen B. 
 
Tenslotte meldt Vereniging AEGON dat in de Algemene Ledenvergadering van 15 april 
2005 tot lid van de Vereniging zijn toegetreden de heren H. Muller (1942) en drs. Ing. 
H.P. Spruijt (1949). De heren J.van Hes en mr. P.M. van der Laan zijn als lid 
teruggetreden vanwege het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. 
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