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Opleiding
Lard Friese is in 1986 afgestudeerd als Meester in de 
Rechten aan de Universiteit Utrecht.

Huidige functies
Lard Friese is CEO en voorzitter van de Raad van 
Bestuur en de Management Board van Aegon N.V.  
Hij bekleedt deze functie sinds 15 mei 2020.

Vorige functies
Lard Friese heeft het grootste deel van zijn 
professionele carrière in de verzekeringssector 
gewerkt, waaronder tien jaar bij Aegon tussen 1993 
en 2003. Vanaf 2008 was hij werkzaam bij ING, waar hij 
verschillende functies bekleedde. In juli 2014, bij de 
afronding van de beursgang van NN Group N.V., werd 
hij CEO van NN Group. Tijdens zijn dienstverband 
bij NN Group gaf hij leiding aan een groot aantal 
activiteiten in Europa en Azië en creëerde hij een 
stabiel platform voor groei en aandeelhouderswaarde.

Andere functies
Lard Friese is lid van de Board of Directors van  
The Geneva Association, de toonaangevende 
wereldwijde denktank voor de verzekeringssector.
 

Reden tot voordracht
In het kader van de Beoogde Transactie, is a.s.r. 
overeengekomen met Aegon dat twee nieuwe, 
door Aegon genomineerde, leden van de Raad van 
Commissarissen ter benoeming vanaf de Closing 
worden voorgedragen, waarvan één lid als afvaardiging 
van Aegon als (toekomstig) aandeelhouder van a.s.r. 
Nadere informatie hierover wordt gegeven in de 
aandeelhouderscirculaire die onderdeel uitmaakt 
van de vergaderdocumenten van de Buitengewone 
Algemene Vergadering van ASR Nederland N.V. van  
17 januari 2023.

Lard Friese heeft uitgebreide ervaring op het 
gebied van verzekeringen, vermogensbeheer, 
klantgerichtheid, fusies & overnames en transformatie 
van een organisatie. Hij wordt alom gewaardeerd 
om zijn leiderschapskwaliteiten en is een technisch 
sterke professional met een diepgaande kennis 
van de financiële dienstverlening. De Raad van 
Commissarissen is van mening dat deze kennis en 
ervaring een zeer waardevolle toevoeging zal zijn  
voor a.s.r.

Lard Friese

Geboortejaar
1962

Nationaliteit
Nederlandse
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