Utrecht, 6 april 2021, 17:45 uur CET

a.s.r. publiceert agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) publiceert vandaag de oproeping en de bijbehorende documenten voor de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA), die op woensdag 19 mei 2021 virtueel wordt
gehouden.
Vanwege COVID-19 kiest a.s.r. voor een virtuele aandeelhoudersvergadering. Dit betekent dat
aandeelhouders de vergadering niet fysiek kunnen bijwonen. Wel is het mogelijk voor aandeelhouders om
actief deel te nemen aan de virtuele AvA en krijgen zij de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Aandeelhouders die niet actief willen deelnemen kunnen de AvA volgen via de webcast en kunnen eventuele
vragen vooraf schriftelijk indienen. Nadere informatie hierover is terug te vinden in de oproeping.
Alle documenten, zoals de toelichting op de agenda, bijbehorende stukken en het jaarverslag 2020, zijn
beschikbaar op de website. Dit is de laatste AvA van Kick van der Pol als lid en tevens voorzitter van de Raad
van Commissarissen. Aan het einde van de AvA zal Joop Wijn hem opvolgen.
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Over a.s.r.
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op
het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten, ondernemers en werkgevers. Daarnaast is
a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX
Index. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl.
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