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Notulen van de vergadering van participanten gehouden op donderdag 7 juni
2019 te Utrecht.

1. Op basis van het prospectus wijst ASR Vermogensbeheer N,V,, in haar
hoedanigheid van Beheerder van de ASR Mixfondsen ("het Fonds") als de
voorzitter van de vergadering de heer J,J,M, de Wit aan.

2, De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de participanten
binnen het Fonds aanwezig zijn, zijnde:

1) Stichting ASR Verzekeringen Beleggersgiro

Hiermee is het volledige kapitaal vertegenwoordigd. Ook is voldaan aan de
bepalingen van de wet en de voon¡raarden voor beheer en bewaring, zodal
rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen,

3, De notulen worden op aanwijzing van de voozitter opgesteld door
dhr, A, El Morabet,

4. De voorzitter stelt aan de orde de behandeling van het jaarverslag 2018,
waarin opgenomen de balans per 31 december 2O1B en de verlies- en
winstrekening over het jaar 2018. Met unanimiteit van stemmen besluit de
vergadering de jaarrekening 2018 vast te stellen,

5, De voorzitter stelt aan de orde de behandeling van het voorstel tot
dividenduitkering, Met unanimiteit van stemmen besluit de vergadering het
dividendvoorstel vast te stellen,

6, De vergadering besluit décharge te verlenen aan de directie van de
beheerder ASR Vermogensbeheer N,V. en de directie van de bewaarder
Stichting ASR Bewaarder van het Fonds voor hetgeen uit de jaarrekening
blijkt of anderszins aan de participant bekend is gemaakt,

De participant Stichting ASR Vezekeringen Beleggersgiro heeft aan de
Beheerder aangegeven dat het dividend bruto zal worden herbelegd,
conform eerder gemaakte afspraken,

7. Bij de rondvraag verlangt niemand het woord,

B. Deze notulen worden goedgekeurd en als blijk daarvan door alle partijen
ondertekend.

9. De voorzitter sluit de vergadering,
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Namens ASR Vermogensbeheer N.V.

De heer J.J,M, de Wit

Namens Stichting ASR Verzekeringen Beleggersgiro

De heer M.R. Lavooi

De heer M,R. Lavooi

De heer S. Gokoel
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