M stský ú ad Štramberk
Nám stí 9, 742 66 Štramberk

.j.:MEST/VM/7406/2020

Ve Štramberku dne 02.11.2020

REGULA NÍ PLÁN ŠTRAMBERK Z42
Zastupitelstvo m sta Štramberka p íslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. d) zákona .
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 62 odst. 2 a § 69 odst. 2
stavebního zákona, § 171 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších
p edpis , § 19 a p ílohy . 11 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech,
územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, ve zn ní
pozd jších p edpis
vydává

REGULA NÍ PLÁN ŠTRAMBERK Z42,
který je tvo en t mito ástmi:

1.

Textová ást regula ního plánu

Jedná se o p ílohu „REGULA NÍ PLÁN ŠTRAMBERK Z42, I.A. TEXTOVÁ ÁST“, kterou
zpracoval Ing. arch. Aleš Palacký & kol. P íloha byla zpracována v íjnu 2019, upravena na
základ výsledku spole ného jednání (§ 65 stavebního zákona) v ervenci 2020 a upravena
na základ výsledku ízení o regula ním plánu (§ 67 stavebního zákona) v íjnu 2020.
Dokumentace obsahuje 19 stran tišt ného textu.

2.

Grafická ást regula ního plánu

Grafická ást regula ního plánu obsahuje 2 výkresy:
I.B.1
I.B.2

Hlavní výkres
Výkres ve ejné infrastruktury

1 : 1 000,
1 : 1 000.

Grafická ást byla zpracována Ing. arch. Alešem Palackým & kol. v íjnu 2019, upravena na
základ výsledku spole ného jednání (§ 65 stavebního zákona) v ervenci 2020.

REGULA NÍ PLÁN ŠTRAMBERK Z42

OD VODN NÍ
Textová ást od vodn ní zpracovaná zpracovatelem
Jedná se o p ílohu „REGULA NÍ PLÁN ŠTRAMBERK Z42, II.A. OD VODN NÍ, TEXTOVÁ
ÁST“, kterou zpracoval Ing. arch. Aleš Palacký & kol. P íloha byla zpracována v íjnu 2019,
upravena na základ výsledku spole ného jednání (§ 65 stavebního zákona) v ervenci 2020
a upravena na základ výsledku ízení o regula ním plánu (§ 67 stavebního zákona) v íjnu
2020. Dokumentace obsahuje 37 stran tišt ného textu.

Textová ást od vodn ní zpracovaná po izovatelem
Jedná se o ást od vodn ní, kterou zpracoval po izovatel, tj. M stský ú ad Kop ivnice, odbor
stavebního ádu, územního plánování a památkové pé e, áste n ve spolupráci s ur enou
zastupitelkou, tj. s Ing. Andreou Hlávkovou, starostkou m sta.

II.1.a)

Údaje o zp sobu po ízení regula ního plánu

II.1.a) 1 Po ízení regula ního plánu (§ 62)
Pot eba po ízení regula ního plánu vyplynula z Územního plánu Štramberka, ve kterém je
pro zastavitelnou plochu Z42, plochu „smíšenou obytnou – m stské centrum“ (SMC) o
vým e 0,53 ha, stanovena podmínka pro rozhodování o zm nách jejího využití „regula ní
plán do 31.12.2020, v ploše budou situovány maximáln 3 rodinné domy“. O po ízení
„Regula ního plánu Štramberk Z42“ rozhodlo Zastupitelstvo m sta Štramberk na svém 17.
zasedání konaném dne 06.03.2018 usnesením . 291/17/ZM/2018. Po izovatelem
Regula ního plánu Štramberk Z42 je v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
odbor stavebního ádu, územního plánování a památkové pé e M stského ú adu Kop ivnice.

II.1.a) 2 Zadání regula ního plánu (§ 64)
Projednávání návrhu zadání „Regula ního plánu Štramberk Z42“ bylo oznámeno dne
24.04.2018 vyv šením oznámení j. 21006/2018/Buj na ú ední desce m sta Štramberk,
m sta Kop ivnice a zve ejn ním na webových stránkách obou uvedených m st. Jednotliv
bylo oznámení spolu s návrhem zadání zasláno dot eným orgán m, obci a oprávn ným
investor m. Návrh zadání byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí po dobu 30 dn ode dne
vyv šení oznámení na ú ední desce, tj. od 24.04.2018 do 25.05.2018. Do 24.05.2018 mohl
každý uplatnit své požadavky na obsah zadání, dot ené orgány mohly uplatnit vyjád ení s
požadavky na obsah zadání. V zákonném termínu bylo doru eno p t vyjád ení dot ených
orgán a t i požadavky fyzických a právnických osob.
Na základ uplatn ných vyjád ení a požadavk po izovatel návrh zadání upravil a p edložil
ke schválení zastupitelstvu m sta. Zastupitelstvo m sta Štramberk schválilo zadání
„Regula ního plánu Štramberk Z42“ na svém 19. zasedání konaném dne 13.06.2018
usnesením . 297/19/ZM/2018.
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II.1.a) 3 Návrh regula ního plánu – projednání dle ustanovení § 65
Na základ schváleného zadání byl po ízen návrh „Regula ního plánu Štramberk Z42“.
Návrh regula ního plánu byl po izovateli p edán dne 19.02.2020.
Dopisem j. 13669/2020//Buj ze dne 20.02.2020 oznámil po izovatel dot eným orgán m a
obci návrh regula ního plánu, místo a dobu konání spole ného jednání. Spole né jednání se
konalo dne 10.03.2020 na M stském ú ad ve Štramberku. Ve lh t 30 dn ode dne
jednání, tj. do 09.04.2020, mohly dot ené orgány uplatnit svá stanoviska k návrhu
regula ního plánu. Po tuto dobu bylo dot eným orgán m umožn no nahlížet do návrhu
regula ního plánu na M stském ú ad v Kop ivnici, na M stském ú ad ve Štramberku a na
webových stránkách obou m st, na ú edních deskách.
Ve ejnou vyhláškou j. 14467/2020/Buj ze dne 21.02.2020 bylo oznámeno projednávání
Návrhu „Regula ního plánu Štramberk Z42“. Návrh regula ního plánu byl k nahlédnutí na
M stském ú ad v Kop ivnici, na M stském ú ad ve Štramberku a na webových stránkách
obou m st, na ú edních deskách, v období od 24.02.2020 do 25.03.2020. Do 15 dn ode
dne doru ení uvedené ve ejné vyhlášky, tj. do 25.03.2020, mohl každý uplatnit u po izovatele
písemné p ipomínky.
B hem uvedených zákonných lh t obdržel po izovatel 5 stanovisek a 2 p ipomínky k
projednávanému návrhu regula ního plánu (viz kapitola III.4.2 a III.7.1). Na základ výsledk
tohoto projednání byl návrh upraven následovn :
1. byla zv tšena plocha „smíšená obytná“, zrušena stavební ára; s ohledem na zv tšení
plochy smíšené obytné upraveno procento zastavitelnosti této plochy;
2. obdobn bylo upraveno procento zastavitelnosti pro plochy „obytných zahrad“;
3. došlo k rozvoln ní orientace p dorys rodinných dom , bylo dopln no schéma;
4. pro stavby A je stanoveno, že ob anské vybavení bude možné pouze jako sou ást
rodinného domu i stavby nízkokapacitního ubytování;
5. pro objekt složený ze stavby A a stavby B jsou stanoveny celkové maximální rozm ry;
6. pro stavby A, B i C byla upravena konstruk ní výška 1. NP a stanoveno omezení pro
podzemní podlaží tak, aby nedocházelo k nadm rnému zvýšení celé stavby;
7. bylo dopln no schéma výškového osazení staveb do terénu s vysv tlením jednotlivých
pojm vztahujících se k ur ení výšky stavby;
8. je upraven p esah st ech, dopln na regulace pro terénní úpravy, zídky, terasy apod.;
9. jsou upraveny podmínky pro plochu „ve ejných prostranství“ tak, aby k rozší ení
pozemní komunikace v ul. B lohorské v úseku podél ešené zastavitelné plochy Z42
docházelo jen výjime n v technicky jinak ne ešitelných situacích;
10. je upraven po et odstavných stání pro jeden stavební pozemek na maximáln dv
stání;
11. jsou upraveny požadavky na povrch komunikací tak, aby co nejvíce odpovídal stavu
stávající komunikace, byly upraveny požadavky na materiálové ešení podezdívek a
st ešních krytin;
12. byl zapracován požadavek ministerstva životního prost edí týkající se ochrany
nerostného bohatství a geologické stavby území, která se nacházejí v ešeném území.
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II.1.a) 4 Návrh regula ního plánu – ízení o regula ním plánu dle ustanovení §
67
Návrh „Regula ního plánu Štramberk Z42“ byl podle ustanovení § 67 stavebního zákona
oznámen ve ejnou vyhláškou .j. 61911/2020/Buj ze dne 22.07.2020, sou asn byl oznámen
termín ve ejného projednání. K ve ejnému projednání po izovatel jednotliv p izval m sto
Štramberk, dot ené orgány a oprávn né investory. Po izovatel vyzval všechny k uplatn ní
stanovisek, námitek i p ipomínek. Ve ejná vyhláška byla vyv šena na ú edních deskách
M stského ú adu Kop ivnice a M stského ú adu Štramberk v období od 22.07.2020 do
31.08.2020. Ve ejné projednání návrhu regula ního plánu za ú asti jeho zpracovatele
prob hlo dne 24.08.2020 v 16 hod. v zasedací místnosti M stského ú adu Štramberk. Do 7
dn ode dne ve ejného projednání, tj. do 31.08.2020, mohl každý uplatnit p ipomínky a
osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 námitky. Jedná se o m sto Štramberk, vlastníky pozemk
nebo staveb, na kterých má být požadovaný zám r uskute n n nebo toho, kdo má jiné
v cné právo k t mto pozemk m i stavbám a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné v cné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemk m nebo stavbám na nich m že být
regula ním plánem p ímo dot eno. Dot ené orgány mohly ve stejné lh t uplatnit stanoviska
k ástem ešení, které byly od spole ného projednání dle § 65 zm n ny.
B hem uvedené zákonné lh ty obdržel po izovatel 4 stanoviska a 3 p ipomínky k
projednávanému návrhu regula ního plánu (viz kapitola III.4.3 a III.7.2). Po izovatel ve
spolupráci s ur eným zastupitelem vyhodnotil, v souladu s ustanovením § 67 odst. 4
stavebního zákona, výsledky projednání. Na základ výsledk tohoto projednání byl
regula ní plán, pouze jeho textová ást, ješt lehce upraven a p ipraven pro vydání.

II.1.b)

Vyhodnocení koordinace využívání ešené plochy z hlediska širších
územních vztah , v etn vyhodnocení souladu regula ního plánu s
územním plánem

Toto vyhodnocení je uvedeno v ásti od vodn ní, kterou vyhotovil zpracovatel – kapitola B)
na str. 3.

II.1.c)

Údaje o spln ní zadání regula ního plánu

Toto vyhodnocení je uvedeno v ásti od vodn ní, kterou vyhotovil zpracovatel – kapitola C)
na str. 4.

II.1.d)

Zd vodn ní navržené koncepce ešení

Toto vyhodnocení je uvedeno v ásti od vodn ní, kterou vyhotovil zpracovatel – kapitola D)
na str. 11.
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II.1.e)

Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na
zem d lský p dní fond a na pozemky ur ené k pln ní funkce lesa

Toto vyhodnocení je uvedeno v ásti od vodn ní, kterou vyhotovil zpracovatel – kapitola E)
na str. 31.

II.1.f)

Zhodnocení podmínek pro požární bezpe nost staveb, pro které
regula ní plán nahrazuje územní rozhodnutí

P edm tný regula ní plán nenahrazuje územní rozhodnutí (viz od vodn ní, které zpracoval
zpracovatel – kapitola F) na str. 32).

III.

Náležitosti uvedené v § 68 odst. 5 stavebního zákona

III.1 Soulad návrhu regula ního plánu s politikou územního rozvoje
a územn plánovací dokumentací
III.1.A Soulad návrhu s politikou územního rozvoje
Politika územního rozvoje R 2008 byla schválena dne 20.07.2009 usnesením Vlády
republiky . 929 a aktualizována Aktualizací . 1, 2 a 3.

eské

Obce v severní ásti ORP Kop ivnice jsou sou ástí Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava
(OB2), vymezené na území ovlivn ném rozvojovou dynamikou krajského m sta Ostravy a
mnohostranným p sobením husté sít vedlejších center a urbanizovaného osídlení.
P edm tný regula ní plán nemá negativní vliv na napl ování úkol pro územní plánování,
stanovených politikou územního rozvoje a není v rozporu s republikovými prioritami
územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území.
Z republikových priorit územního plánovaní pro zajišt ní udržitelného rozvoje se v ešeném
území uplat ují tyto relevantní priority:
(14) ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty, v etn
urbanistického, architektonického a archeologického d dictví; zachovat ráz jedine né
struktury území, struktury osídlení….
P edm tný regula ní plán stanovuje základní regulaci pro území, které se nachází v
sousedství m stské památkové rezervace, s cílem minimalizovat p ípadné negativní
vlivy nové zástavby na historickou zástavbu m sta Štramberka. Jsou stanoveny
podmínky pro umíst ní konkrétních staveb, jejich velikost, zastavitelnost pozemk ,
apod.
(16) p i stanovování zp sobu využití území v územn plánovací dokumentaci dávat p ednost
komplexním ešením p ed uplat ováním jednostranných hledisek a požadavk , které
ve svých d sledcích zhoršují stav i hodnoty území ….
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Regula ní plán reflektuje zájem stavebník a m sta o zástavbu dosud nevyužité plochy
sousedící s ulicí B lohorskou a navrhuje její dostavbu tak, aby byly v maximální možné
mí e chrán ny všechny hodnoty daného území.
(19) … Cílem je ú elné využívání a uspo ádání území úsporné v nárocích na ve ejné
rozpo ty na dopravu a energie, které koordinací ve ejných a soukromých zájm na
rozvoji území omezuje negativní d sledky suburbanizace.
Regula ní plán konkretizuje podmínky pro zástavbu dosud nevyužité severní strany
stávající ulice B lohorské. Pro zástavbu bude použita stávající dopravní a technická
infrastruktura nacházející se v ešeném území.
(20) Rozvojové zám ry, které mohou významn ovlivnit charakter krajiny, umís ovat do co
nejmén konfliktních lokalit a následn podporovat pot ebná kompenza ní opat ení. S
ohledem na to p i územn plánovací innosti, pokud je to možné a od vodn né,
respektovat ve ejné zájmy nap . ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního
prost edí, zejména formou d sledné ochrany zvlášt chrán ných území, lokalit
soustavy Natura 2000, mok ad , ochranných pásem vodních zdroj , chrán né oblasti
p irozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zem d lského a lesního
p dního fondu. Vytvá et územní podmínky pro implementaci a respektování územních
systém ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajišt ní
ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajin a pro ochranu krajinných prvk
p írodního charakteru v zastav ných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti
venkovské krajiny. V rámci územn plánovací innosti vytvá et podmínky pro ochranu
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvá et podmínky
pro využití p írodních zdroj .
Regula ní plán zohled uje umíst ní ešené lokality na úpatí Bílé hory v blízkosti
evropsky významné lokality. V regula ním plánu stanovenou regulací zástavby jsou
vytvo eny podmínky pro ochranu krajinného rázu tím, že je stanovena plocha ur ena
pro umíst ní rodinných dom , zastavitelnost této plochy a objemové parametry
jednotlivých staveb.

III.1.B Soulad návrhu se zásadami územního rozvoje
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“) byly vydány
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením . 16/1426 a
aktualizovány Aktualizací . 1, která nabyla ú innosti dne 21.11.2018.
Jednou z priorit územního plánování kraje je ochrana p írodních, kulturních a civiliza ních
hodnot sm ující k udržení a zachování nejvýrazn jších jev a znak , které vystihují
jedine nost a nezam nitelnost charakteru území. ZÚR MSK up es ují v kapitole E. územní
podmínky koncepce ochrany a rozvoje pro vymezené p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty
území. M sto Štramberk se nachází v oblasti „73f. Podhorská kulturní krajina Podbeskydí s
jedine nou scenerií m sta Štramberk s kulturní dominantou hradní v že Trúba a s historicky
nejcenn jší archeologickou rezervací kraje nadregionálního významu - jeskyní Šipka ve
Štramberském krasu.“ ZÚR MSK stanovují tato kritéria a podmínky pro rozhodování v tomto
území: „Zachovat vizuální význam jedine né scenérie Štramberka s historickým jádrem a
kulturní dominantou hradu Trúba a chránit archeologickou lokalitu jeskyn Šipka ve
Štramberském krasu.“
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ZÚR MSK sou asn v kapitole F. stanovují cílové kvality krajin v etn územních podmínek
pro jejich zachování nebo dosažení. ešená lokalita je umíst ná v oblasti specifických krajin
Beskydského podh í (F) ve specifické krajin Štramberk (F-03). Jako cílová kvalita je
uvedena „krajina s dochovaným emblematickým panoramatem historického jádra
Štramberka a hradu Trúba“. Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit požadují
mimo jiné „P i vymezování nových zastavitelných území respektovat pohledové scenérie
p írodních dominant a horských h bet a jejich vizuální vztahy p es krajinné struktury
údolních sníženin, nevytvá et nové pohledové dominanty nebo bariéry.“
Regula ní plán vše výše uvedené respektuje a stanovuje takové ešení budoucí zástavby v
zastavitelné ploše Z42, které v maximální mí e vede k udržení a zachování scenérie m sta
v etn hradní v že Trúby. Regula ním plánem je stanoveno umíst ní staveb, jejich využití,
objem, jsou ešeny vedlejší stavby v etn zpevn ných ploch apod.

III.1.C Soulad návrhu s územním plánem
Toto vyhodnocení je uvedeno v ásti od vodn ní, kterou zpracoval zpracovatel – kapitola B)
na str. 4.

III.2 Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území
Vytvá et p edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.
Regula ním plánem je umožn na výstavba v zastavitelné ploše s ozna ením Z42. Jelikož se
jedná o plochu pohledov exponovanou v sousedství architektonických, historických,
urbanistických a p írodních hodnot, stanovuje regula ní plán podmínky pro výstavbu v dané
ploše tak, aby došlo k minimalizaci p ípadného negativního p sobení nové výstavby na
danou lokalitu.
Orgány územního plánování koordinují ve ejné i soukromé zám ry zm n v území,
konkretizují ochranu ve ejných zájm . Územní plánování chrání a rozvíjí hodnoty území.
Ve ejným zájmem je ochrana hodnot území, soukromými zám ry jsou požadavky na
výstavbu. Regula ním plánem jsou stanoveny nejnutn jší podmínky pro budoucí využití
lokality a výstavbu v ní tak, aby byla zajišt na ochrana hodnot v území. Jsou konkretizovány
plochy pro stavby pouze t í rodinných dom , plochy staveb vedlejších a dopl kových. Je
stanovena p dorysná velikost, výška, objem staveb, ešeno napojení na dopravní a
technickou infrastrukturu apod. To vše s ohledem na výjime nost ešené lokality a ochranu
hodnot území.
Úkolem územního plánování je stanovovat urbanistickou koncepci s ohledem na hodnoty a
podmínky území.
Regula ní plán respektuje hodnoty daného území a stanovuje urbanistickou koncepci –
umíst ní konkrétních staveb v území, jejich hmotu, využití. Pro názornost jsou dopln ny
vizualizace dvou krajních ešení možnosti umíst ní t í rodinných dom v ešeném území
v etn doporu ení nejvhodn jšího zp sobu umíst ní staveb.
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Úkolem územního plánování je stanovovat požadavky na využívání území, na umíst ní,
uspo ádání a ešení staveb a ve ejných prostranství.
Regula ní plán stanovil požadavky na umis ování konkrétních staveb a navazující ve ejné
prostranství. Sou asn stanovuje podmínky pro jednotlivé stavby (jejich umíst ní, velikost,
vn jší p sobení). V maximální možné mí e zachovává charakter stávajícího ve ejného
prostranství (ulice B lohorské), která tvo í hranici m stské památkové rezervace a kterou je
žádoucí zachovat ve stávající podob .
Úkolem územního plánování je stanovovat podmínky pro kvalitní bydlení a pro rozvoj
rekreace a cestovního ruchu.
Regula ním plánem jsou stanoveny takové podmínky pro bydlení, které spl ují požadavky
pro kvalitní bydlení: dostate ná velikost stavby rodinného domu, možnost staveb vedlejších a
dopl kových. S ohledem na výjime nost ešeného území je umožn no využívat objekty pro
ob anskou vybavenost pouze áste n .

III.3 Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích
právních p edpis
Regula ní plán Štramberk Z42 je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona,
vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací
dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, ve zn ní pozd jších p edpis
(dále jen „vyhláška . 500/2006 Sb.“) a vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „vyhláška . 501/2006 Sb.“).
Regula ní plán stanovuje v souladu s ust. § 61 odst. 1 stavebního zákona podrobné
podmínky pro využití pozemk , pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb, pro ochranu
hodnot a charakteru území a pro vytvá ení p íznivého životního prost edí. Sou asn
stanovuje podmínky pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb ve ejné infrastruktury.
V souladu s ust. § 62 odst. 2 písm. b) stavebního zákona rozhodlo o po ízení „Regula ního
plánu Štramberk Z42“ z vlastního podn tu Zastupitelstvo m sta Štramberka na svém 17.
zasedání konaném dne 06.03.2018 usnesením . 291/17/ZM/2018. Zadání regula ního
plánu, upravené na základ výsledku projednání, bylo schváleno na 19. zasedání
Zastupitelstva m sta Štramberka konaném dne 13.06.2018 usnesením . 297/19/ZM/2018.
Zodpov dným projektantem regula ního plánu je Ing. arch. Aleš Palacký & kol., autorizovaný
architekt,
KA 03760. Regula ní plán Štramberk Z42 byl tedy zpracován osobou
oprávn nou k vykonávání vybrané innosti ve výstavb v souladu s ustanovením § 158 odst.
1 a § 159 stavebního zákona.
Struktura a obsah regula ního plánu odpovídá p íloze . 11 k vyhlášce . 500/2006 Sb.
Po izování regula ního plánu prob hlo v souladu s požadavky uvedenými v právních
p edpisech – viz výše v kapitole II.1.a) Údaje o zp sobu po ízení regula ního plánu.
Na základ výše uvedeného lze konstatovat, že Regula ní plán Štramberk Z42 je zpracován
v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis .
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III.4 Soulad s požadavky zvláštních právních p edpis a se
stanovisky dot ených orgán
podle zvláštních právních
p edpis , pop ípad s výsledkem ešení rozpor
III.4.1

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p edpis

B hem projednávání návrhu regula ního plánu podle § 65 a § 67 uplatnily dot ené orgány
svá stanoviska a požadavky na dopln ní n kterých pasáží regula ního plánu. Jednalo se o
požadavky vyplývající z horního zákona.

III.4.2

Návrh regula ního plánu – projednání dle ustanovení § 65

S1

Ministerstvo obrany R, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor
ochrany územních zájm a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
sp. zn.: 98978/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 28.02.2020, evidováno pod j. 166/94/2020:
Odbor ochrany územních zájm a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem,
Ministerstvo obrany, v souladu se zmocn ním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona . 222/1999
Sb., o zajiš ování obrany eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon o
zajiš ování obrany R“) a zmocn ním v § 175 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen
„stavební zákon“), jako v cn a místn p íslušné ve smyslu zákona o zajiš ování obrany R,
vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona souhlasné stanovisko k p edložené územn plánovací dokumentaci.
Od vodn ní:
Ministerstvo obrany R v souladu se zmocn ním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o
zajiš ování obrany R a zmocn ním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po
obdržení oznámení vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dot eného orgánu.
Dot ený orgán neshledal rozpor mezi regula ním plánem a zájmy MO. R na zajiš ování
obrany a bezpe nosti státu a nemá k ešenému regula nímu plánu, p i dodržení ustanovení
175 stavebního zákona, p ipomínky.
Vyhodnocení stanoviska
Bere se na v domí, nemá vliv na obsah návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42.
Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, Na
Obvodu 1104/51, 703 00 Ostrava – Vítkovice, j. SVS/2020/034138-T ze dne
13.03.2020, evidováno pod j. 21358/2020:
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, jako v cn a
místn p íslušný správní orgán podle § 47 odst. 4, 7 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona .
166/1999 Sb., o veterinární pé i a o zm n n kterých souvisejících zákon (veterinární
zákon), jak vyplývá z pozd jších zm n, vydává toto závazné stanovisko:
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj s návrhem
Regula ního plánu Štramberk Z42 souhlasí.
Od vodn ní:
Toto stanovisko bylo vydáno na základ prostudování návrhu Regula ního plánu Štramberk
Z42 a skute nosti, že v p edloženém návrhu není ešena problematika zem d lské
prvovýroby, ani zpracování nebo manipulace s živo išnými produkty, které jsou ešeny
zákonem . 166/1999 Sb., o veterinární pé i a o zm n n kterých souvisejících zákon
(veterinární zákon), jak vyplývá z pozd jších zm n.
S2
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Vyhodnocení stanoviska
Bere se na v domí, nemá vliv na obsah návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42.
S3

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav , Na B lidle 7,
702 00 Ostrava, j. KHSMS08817/2020/NJ/HOK ze dne 16.03.2020, evidováno pod j.
21659/2020:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav , jako místn a
v cn p íslušný správní ú ad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i), j) zákona . 258/2000 Sb.,
o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen „zákon . 258/2000 Sb.“), jako dot ený správní ú ad ve smyslu § 77 odst.
1 zákona . 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ádu (stavební zákon), posoudila podání M stského ú adu Kop ivnice, odboru
stavebního ádu, územního plánování a památkové pé e, ze dne 20.2.2020, ohledn
oznámení o konání spole ného projednání návrhu Regula ního plánu Štramberka Z42. Po
prostudování podklad Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dot ený
správní ú ad ve smyslu § 82 odst. 2, písm. j) zákona .258/2000 Sb., ve spojení s § 65 odst.
2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební ádu (stavební zákon), vydává
toto stanovisko:
S návrhem Regula ního plánu Štramberka Z42 souhlasí bez p ipomínek.
Od vodn ní:
Na základ podání M stského ú adu Kop ivnice, odboru stavebního ádu, územního
plánování a památkové pé e, ze dne 20.2.2020, a oznámení o konání spole ného
projednání návrhu Regula ního plánu Štramberka Z42, posoudila Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav jako dot ený správní ú ad soulad
p edložených podklad s požadavky p edpis v oblasti ochrany ve ejného zdraví. Regula ní
plán Štramberk Z42 je zpracován pro zastavitelnou plochu Z42 - plochu smíšenou obytnou m stské centrum (SMC) v souladu s vymezením v úplném zn ní Územního plánu
Štramberka po Zm n . 1. Plocha Z42 zahrnuje podle údaj katastru nemovitostí ke dni 14.
3. 2018 pozemky parc. . 2953, 2954/1, 2954/2 a 2954/3 vše v k.ú. Štramberk. K datu
zpracování návrhu regula ního plánu (1. 10. 2019) po provedeném d lení pozemk pozemky
parc. . 2953, 2954/1, 2954/2, 2954/3 a 2954/4 vše v k.ú. Štramberk. Plocha ešena
regula ním plánem navazuje na stávající zástavbu v území a ze dvou stran (jižní a západní)
na M stskou památkovou rezervaci Štramberk. Technická obsluha ešeného území bude
napojena z funk ních ad technické infrastruktury - vodovodní ad, splašková kanalizace.
STL plynovod, elektrické vedení, v . DTS a rozvod NN.
Vyhodnocení stanoviska
Bere se na v domí, nemá vliv na obsah návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42.
S4

Ministerstvo životního prost edí, Odbor výkonu státní správy IX, s. legií 5, 702 00
Ostrava, j. MZP/2020/580/217 ze dne 26.03.2020, evidováno pod j. 23807/2020:
Stanovisko k návrhu regula ního plánu Štramberk Z42. Ministerstvo životního prost edí,
odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), obdrželo vaše oznámení /v souladu s
§ 65 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis / o projednávání výše uvedeného návrhu.
Ministerstvo jako dot ený orgán podle § 65 odst. 2 stavebního zákona, § 15 odst. 2 zákona .
44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní pozd jších
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p edpis , a § 13 odst. 2 zákona . 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen „zákon o geologických pracích“), sd luje po prostudování návrhu, že v
n m chybí uvést a zakreslit všechna území týkající se ochrany nerostného bohatství a
geologické stavby území (chrán ná ložisková území, chrán né území pro zvláštní zásahy do
zemské k ry, výhradní ložiska a dobývací prostor), která se nacházejí na ešeném území.
Od vodn ní:
Oprávn nost požadavku na zapracování výše uvedených území do územn plánovací
dokumentace (dále jen „ÚPD“) a povinnost ú ad územního plánování a zpracovatel ÚPD
ídit se jimi v p íslušné ÚPD je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona a § 13 odst. 1
zákona o geologických pracích.
Vyhodnocení stanoviska
Bere se na v domí, od vodn ní regula ního plánu bylo dopln no v textové i grafické ásti o
požadované údaje.
Problematika ochrany a využití nerostného bohatství v ešeném území je v návrhu
regula ního plánu zmín ná na str. 19 od vodn ní a na koordina ním výkrese. Do textu byly
dopln ny informace o skute nosti, že ešená zastavitelná plocha Z42 je situována v:
- net ženém dobývacím prostoru vyhrazeného nerostu zemní plyn Štramberk II (ID: 40028),
- chrán ném ložiskovém území (dále jen „CHLÚ“)
o podzemní zásobník plynu, zemní plyn Štramberk III. (ID: 40025000),
o zemní plyn Štramberk II. (PZP) (ID: 15457200), o erné uhlí, zemní plyn s.
ást Hornoslezské pánve (ID: 14400000),
- chrán ném území pro zvláštní zásahy do zemské k ry podzemní zásobník plynu,
zemní plyn Štramberk 3-PZP (ID: 4002500),
- výhradním ložisku
o podzemní zásobník plynu, zemní plyn P íbor-jih (Štramberk) – PZP
(ID: 3154572),
o erné uhlí Mo kov – Frenštát (ID: 3171900).
S5

Ministerstvo pr myslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zn. MPO
18468/2020 ze dne 01.04.2020 evidováno pod j. 24885/2020:
Stanovisko pro spole né jednání k návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42 Závazná
ást:
Z hlediska p sobnosti Ministerstva pr myslu a obchodu ve v ci využívání nerostného
bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona . 44/1988 Sb., o ochran a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , vydáváme k výše
uvedené územn plánovací dokumentaci podle ustanovení § 65 odst. 2 zákona . 183/2006
sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis ,
uplat ujeme následující stanovisko.
S návrhem Regula ního plánu Štramberk Z42 (dále jen „regula ního plánu“) souhlasíme.
Od vodn ní:
Lokalita Z42, která je p edm tem návrhu regula ního plánu, je situována v:
- net ženém dobývacím prostoru vyhrazeného nerostu zemní plyn Štramberk II (ID:
40028),
- chrán ném ložiskovém území (dále jen „CHLÚ“)
o podzemní zásobník plynu, zemní plyn Štramberk III. (ID: 40025000),
o zemní plyn Štramberk II. (PZP) (ID: 15457200),
o erné uhlí, zemní plyn s. ást Hornoslezské pánve (ID: 14400000),
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- chrán ném území pro zvláštní zásahy do zemské k ry podzemní zásobník plynu, zemní
plyn Štramberk 3-PZP (ID: 4002500),
- výhradním ložisku
o podzemní zásobník plynu, zemní plyn P íbor-jih (Štramberk) – PZP
(ID: 3154572),
o erné uhlí Mo kov – Frenštát (ID: 3171900).
Podle od vodn ní návrhu regula ního plánu je plocha Z42 „limitována využitím území podle
zákona . 44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis – v území jsou ze zákona p ípustné jen stavby respektující dot ené
limity, kontrola je v cí p íslušného stavebního ú adu.“ Návrh regula ního plánu tak respektuje
limity vyplývající z ochrany a využití nerostného bohatství v ešeném území.
Vyhodnocení stanoviska
Bere se na v domí, nemá vliv na obsah návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42.

III.4.3 Návrh regula ního plánu – projednání dle ustanovení § 67
S6

Ministerstvo pr myslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zn. MPO
476036/2020 ze dne 22.07.2020 evidováno pod j. 69161/2020:
Stanovisko k ve ejnému projednání návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42.
Z hlediska p sobnosti Ministerstva pr myslu a obchodu ve v ci využívání nerostného
bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona . 44/1988 Sb., o ochran a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , vydáváme k výše
uvedené územn plánovací dokumentaci podle ustanovení § 67 odst. 2 zákona . 183/2006
sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis ,
následující stanovisko.
S upraveným a posouzeným návrhem Regula ního plánu Štramberk Z42 souhlasíme.
Od vodn ní:
ásti ešení, které byly od spole ného jednání (§ 65 odst. 2 a 3 stavebního zákona)
zm n ny, respektují limity vyplývající z ochrany a využití nerostného bohatství v ešeném
území.
Vyhodnocení stanoviska
Bere se na v domí, nemá vliv na obsah návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42.
S7

Ministerstvo životního prost edí, Odbor výkonu státní správy IX, s. legií 5, 702 00
Ostrava, j. MZP/2020/580/794 ze dne 10.08.2020, evidováno pod j. 69367/2020:
Stanovisko k upravenému návrhu regula ního plánu Štramberk Z42.
Ministerstvo životního prost edí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“),
obdrželo vaše oznámení /v souladu s § 67 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis / o projednávání
výše uvedeného návrhu.
Ministerstvo jako dot ený orgán podle § 67 odst. 2 stavebního zákona, § 15 odst. 2 zákona .
44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní pozd jších
p edpis , a § 13 odst. 2 zákona . 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve zn ní pozd jších
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p edpis (dále jen „zákon o geologických pracích“), sd luje po prostudování upraveného
návrhu, že k n mu nemá žádné p ipomínky.
Od vodn ní:
V upraveném návrhu regula ního plánu Štramberk Z42 jsou správn uvedena a zakreslena
všechna území týkající se ochrany nerostného bohatství a geologické stavby území
(chrán ná ložisková území, chrán né území pro zvláštní zásahy do zemské k ry, výhradní
ložiska a dobývací prostor), která se nacházejí na ešeném území. Oprávn nost požadavku
na zapracování výše uvedených území do územn plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“)
a povinnost ú ad územního plánování a zpracovatel ÚPD ídit se jimi v p íslušné ÚPD je
stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona a § 13 odst. 1 zákona o geologických pracích.
Vyhodnocení stanoviska
Bere se na v domí, nemá vliv na obsah návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42.
S8

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav , Na B lidle 7,
702 00 Ostrava, j. KHSMS39332/2020/NJ/HOK ze dne 11.08.2020, evidováno pod j.
69612/2020:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav , jako místn a
v cn p íslušný správní ú ad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i), j) zákona . 258/2000 Sb.,
o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen „zákon . 258/2000 Sb.“), jako dot ený správní ú ad ve smyslu § 77 odst.
1 zákona . 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ádu (stavební zákon), posoudila podání M stského ú adu Kop ivnice, odboru
stavebního ádu, územního plánování a památkové pé e, ze dne 20.2.2020, ohledn
oznámení o konání spole ného projednání návrhu Regula ního plánu Štramberka Z42.
Po prostudování podklad Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dot ený
správní ú ad ve smyslu § 82 odst. 2, písm. j) zákona .258/2000 Sb., ve spojení s § 65 odst.
2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební ádu (stavební zákon), vydává
toto stanovisko:
S návrhem Regula ního plánu Štramberka Z42 souhlasí bez p ipomínek.
Od vodn ní:
Na základ podání M stského ú adu Kop ivnice, odboru stavebního ádu, územního
plánování a památkové pé e, ze dne 20.2.2020, a oznámení o konání spole ného
projednání upraveného návrhu Regula ního plánu Štramberka Z42, posoudila Krajská
hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav jako dot ený správní ú ad
soulad p edložených podklad s požadavky p edpis v oblasti ochrany ve ejného zdraví.
Regula ní plán Štramberk Z42 eší zastavitelnou plochu nad štramberským nám stím ležící
podél ulice B lohorské, tedy pozemky parc. . 2953, 2954/1, 2954/2, 2954/3 a 2954/4 a dále
nezbytné ásti pozemk parc. . 141/1 a 141/8 vše v k.ú. Štramberk. Plocha ešena
regula ním plánem navazuje na stávající zástavbu v území a ze dvou stran (jižní a západní)
na M stskou památkovou rezervaci Štramberk. Technická obsluha ešeného území bude
napojena z funk ních ad technické infrastruktury - vodovodní ad, splašková kanalizace.
STL plynovod, elektrické vedení, v . DTS a rozvod NN. Na základ výsledk projednávání
byl návrh upraven následovn : byla zv tšena plocha „smíšená obytná“, zrušena stavební
ára; s ohledem na zv tšení plochy smíšené obytné upraveno procento zastavitelnosti této
plochy; obdobn bylo upraveno procento zastavitelnosti pro plochy „obytných zahrad“, došlo
k rozvoln ní orientace p dorys rodinných dom , bylo dopln no schéma, pro stavby A je
stanoveno, že ob anské vybavení bude možné pouze jako sou ást rodinného domu i
stavby nízkokapacitního ubytování, pro objekt složený ze stavby A a stavby B jsou stanoveny
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celkové maximální rozm ry, pro stavby A, B i C byla upravena konstruk ní výška 1. NP a
stanoveno omezení pro podzemní podlaží tak, aby nedocházelo k nadm rnému zvýšení celé
stavby, bylo dopln no schéma výškového osazení staveb do terénu s vysv tlením
jednotlivých pojm vztahujících se k ur ení výšky stavby, jsou upraveny požadavky na
povrch komunikací tak, aby co nejvíce odpovídal stavu stávající komunikace, byly upraveny
požadavky na materiálové ešení podezdívek a st ešních krytin.
Dále je upraven p esah st ech, dopln na regulace pro terénní úpravy, zídky, terasy apod., je
upraven po et odstavných stání pro jeden stavební pozemek na maximáln dv stání, byl
zapracován požadavek ministerstva životního prost edí týkající se ochrany nerostného
bohatství a geologické stavby území, která se nacházejí v ešeném území.
Obsah upraveného návrhu Regula ního plánu Štramberka Z42 není v rozporu se zájmy
chrán nými zákonem . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví.
Vyhodnocení stanoviska
Bere se na v domí, nemá vliv na obsah návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42.

III.4.4 Stanoviska dot ených orgán
k návrhu vyhodnocení p ipomínek
uplatn ných k návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42
S9

Ministerstvo pr myslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zn. MPO
568841/2020 ze dne 25.09.2020 evidováno pod j. 84798/2020:
Stanovisko k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Regula ního plánu
Štramberk Z42.
Z hlediska p sobnosti Ministerstva pr myslu a obchodu ve v ci využívání nerostného
bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona . 44/1988 Sb., o ochran a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , vydáváme k návrhu
vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42 (dále jen
„návrh vyhodnocení p ipomínek“) podle ustanovení § 67 odst. 4 zákona . 183/2006 sb., o
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis ,
následující stanovisko.
S návrhem vyhodnocení p ipomínek souhlasíme.
Od vodn ní:
P ipomínky, kterým po izovatel vyhov l, resp. áste n vyhov l, respektují limity vyplývající z
ochrany a využití nerostného bohatství v ešeném území.
Vyhodnocení stanoviska
Bere se na v domí, nemá vliv na obsah návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42.
S10 Obvodní bá ský ú ad pro území kraj
Moravskoslezského a Olomouckého,
Veleslavínova 18, P.O.BOX 103, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zn. SBS
35492/2020/OBÚ-05 ze dne 21.09.2020 evidováno pod j. 84803/2020:
Stanovisko k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Regula ního plánu
Štramberk Z42 z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství.
Obvodní bá ský ú ad pro území kraj Moravskoslezského a Olomouckého (dále OBÚ) s
p sobností k vykonávání vrchního dozoru státní bá ské správy podle ustanovení § 38 odst.
1 písm. b) zákona . 61/1988 Sb., o hornické innosti, výbušninách a o státní bá ské správ ,
ve zn ní pozd jších p edpis (dále vzpp.), a v cn p íslušný podle ustanovení § 15 odst. 2
zákona . 44/1988 Sb., horní zákon, vzpp., a ustanovení § 67 odst. 4 zákona . 183/2006
Sb., stavení zákon, vzpp., ke shora uvedeným návrh m uplat uje stanovisko, ve kterém
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nemá p ipomínky k p edm tnému návrhu vzhledem k tomu, že návrh regula ního plánu
Štramberk Z42 respektuje limity vyplývající z ochrany a využití nerostného bohatství v
ešeném území.
Vyhodnocení stanoviska
Bere se na v domí, nemá vliv na obsah návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42.
S11 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav , Na B lidle 7,
702 00 Ostrava, j. KHSMS48421/2020/NJ/HOK ze dne 25.09.2020, evidováno pod j.
86063/2020:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav , jako místn a
v cn p íslušný správní ú ad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i), j) zákona . 258/2000 Sb.,
o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen „zákon . 258/2000 Sb.“), jako dot ený správní ú ad ve smyslu § 77 odst.
1 zákona . 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ádu (stavební zákon), obdržela podání M stského ú adu Kop ivnice, odboru
stavebního ádu, územního plánování a památkové pé e, ze dne 15.9.2020, ohledn výzvy k
uplatn ní stanoviska k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k projednávaným
návrh m Regula ního plánu Štramberk Z42.
Po prostudování podklad Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dot ený
správní ú ad ve smyslu § 82 odst. 2, písm. j) zákona . 258/2000 Sb., ve spojení s § 67 odst.
4 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební ádu (stavební zákon), vydává
toto stanovisko:
S návrhem vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k projednávaným návrh m Regula ního
plánu Štramberk Z42 souhlasí bez p ipomínek.
Od vodn ní:
Na základ podání M stského ú adu Kop ivnice, odboru stavebního ádu, územního
plánování a památkové pé e, ze dne 15.9.2020, ohledn výzvy k uplatn ní stanoviska k
návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k projednávaným návrh m Regula ního plánu
Štramberka Z42, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v
Ostrav jako dot ený správní ú ad, soulad p edložených podklad s požadavky p edpis v
oblasti ochrany ve ejného zdraví. Obsah návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných v
rámci projednávání Regula ního plánu Štramberk Z42 není v rozporu se zájmy chrán nými
zákonem . 258/2000 Sb.
Vyhodnocení stanoviska
Bere se na v domí, nemá vliv na obsah návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42.
S12 Ministerstvo životního prost edí, Odbor výkonu státní správy IX, s. legií 5, 702 00
Ostrava, j. MZP/2020/580/1015 ze dne 14.10.2020, evidováno pod j. 93059/2020:
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek
uplatn ných k návrhu regula ního plánu Štramberk Z42.
Ministerstvo životního prost edí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“),
obdrželo vaši výzvu /v souladu s § 67 odst. 4 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis / k uplatn ní stanoviska k
výše uvedeným návrh m.
Ministerstvo jako dot ený orgán podle § 67 odst. 4 stavebního zákona, § 15 odst. 2 zákona .
44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní pozd jších
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p edpis , a § 13 odst. 2 zákona . 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve zn ní pozd jších
p edpis , sd luje po prostudování návrh , že k nim nemá žádné p ipomínky.
Vyhodnocení stanoviska
Bere se na v domí, nemá vliv na obsah návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42.

III.5 Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení
Toto vyhodnocení je uvedeno v ásti od vodn ní, kterou zpracoval zpracovatel – kapitola D)
na str. 11.

III.6 Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
K návrhu regula ního plánu nebyla uplatn na ani jedna námitka.

III.7 Vyhodnocení p ipomínek
III.7.1 Návrh regula ního plánu – projednání podle § 65
P1 Julius Zagyi, 739 36 Ka ovice 77 ze dne 23.03.2020, evidováno pod j. 23171/2020:
Jako vlastník pozemku parc. . 2954/2, k.ú. Štramberk podávám p ipomínku k návrhu
Regula ního plánu Z42, který je zve ejn n ve ejnou vyhláškou M stského ú adu Kop ivnice
.j. 14467/2020/Buj, ze dne 21.02.2020 – viz ú ední deska MÚ Štramberk.
M j pozemek je sou ástí území zahrnutého do regula ního plánu a je regula ním plánem
ur en k umíst ní jedné stavby A (rodinného domu) v ploše smíšené obytné a dalších
souvisejících staveb v plochách obytných zahrad. Stavba A je omezena maximálním
p dorysem 9 x 12 m, nesmí být vyšší než 1 NP, st echa musí být sedlová nebo polovalbová.
M j pozemek je omezen maximálním po tem umíst ných rodinných dom , lze umístit jen
jeden a omezeným po tem parkovacích stání.
Domnívám se, že na pozemek lze v souladu s charakterem okolní zástavby umístit až dva
rodinné domy, p ípadn jeden rodinný d m v tšího rozm ru. Domnívám se také, že
požadované umíst ní dom na stavební á e p íliš striktn reguluje budoucí charakter
zástavby. Rovn ž regulace materiálová je, dle mého názoru, p íliš svazující.
Požaduji rozší ení plochy smíšeného bydlení, zrušení stavební áry a umožn ní výstavby
v tšího nebo více objekt – staveb typu A.
Dále požaduji umožn ní realizace garáží na terénu – základové pom ry v území jsou složité
a hloubení garáží pod úrove terénu je složité, technicky i finan n náro né. Tomu by m ly
odpovídat i regula ní podmínky pro spodní stavby – podezdívka jen 0,3 – 1,0 m je p íliš
nízká.
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Rovn ž považuji za sporný prvek v návrhu regula ního plánu stanovenou maximální
zastavitelnost – procento zastavitelnosti pozemk max. 50 % v plochách smíšených
obytných požaduji zvýšit alespo na 65 %, maximální zastavitelnost u ploch obytných zahrad
požaduji zvýšit alespo na 40 %. To umožní lepší využití pozemk a vytvo ení kvalitního
prost edí obytného území.
Vyhodnocení p ipomínky
P edm tná p ipomínka se dotýká n kolika regulací stanovených v návrhu regula ního plánu.
Všechny regulace vyplývají z exkluzivity ešené lokality, která p ímo navazuje na území
M stské památkové rezervace Štramberk, nachází se nad stávající historickou zástavbou v
pohledovém protipólu ke Štramberské Trúb , významné kulturní památce. Lokalita na okraji
zástavby rovn ž navazuje na p írodní hodnoty území nebo je v jejich blízkosti (významný
krajinný prvek, evropsky významná lokalita, území se zvlášt chrán nými druhy rostlin a
živo ich ).
Následn je uvedeno vypo ádání jednotlivých ástí p ipomínky:
P1.1 Domnívám se, že na pozemek lze v souladu s charakterem okolní zástavby umístit až
dva rodinné domy, p ípadn jeden rodinný d m v tšího rozm ru. Požaduji rozší ení
plochy smíšeného bydlení a umožn ní výstavby v tšího nebo více objekt – staveb
typu A.
Této ásti p ipomínky bylo áste n vyhov no.
Pozemek parc. . 2954/2 je sou ástí lokality, pro kterou je územním plánem stanoven
maximální po et rodinných dom , a to t i. V lokalit jsou t i pozemky vhodné pro stavbu
rodinného domu, pozemky parc. . 2953 (2 072 m2), parc. . 2954/2 (1 345 m2) a parc. .
2954/1 (1 593 m2). Jediným logickým a nediskriminujícím ešením je umíst ní práv jednoho
rodinného domu na jeden pozemek. Toto ešení odpovídá i p vodní p edstav o využití
území z roku cca 2000. Tehdy b hem po izování zm ny p edchozího územního plánu
(po izované v období 2000 – 2006) Státní památkový ústav v Ostrav , detašované
pracovišt Rožnov pod Radhošt m, vydal stanovisko zn. SPÚ/2002/NJ/79/No ze dne
30.8.2002. V tomto stanovisku konstatoval, že návrh na umíst ní 4 p ízemních dom dle
zastavovací studie je z hlediska zájm státní památkové pé e akceptovatelný. V zastavovací
studii bylo navrženo umístit 1 rodinný d m (dále jen „RD“) u západního okraje pozemku p. .
2952 – návrh na odd lení jako p. . 2952/1, 1 RD na p. . 2953 a 2 RD na p. . 2954. S tímto
ešením tehdy souhlasil také orgán ochrany p írody a krajiny. B hem po izování územního
plánu v období 2011 – 2013 bylo toto ešení respektováno a ádn dohodnuto s dot enými
orgány, tedy i s Ministerstvem kultury. Aby bylo možno zajistit ochranu této významné
lokality, byla do územního plánu zapracována podmínka po ízení regula ního plánu. Územní
plán i regula ní plán jsou závaznými dokumentacemi, výjimky z n j nejsou možné.
Velikost budoucích staveb rodinných dom , ozna ených jako stavby A, byla stanovena na
základ porovnání parametr nové i historické zástavby v okolí. Po projednání návrhu
regula ního plánu došlo na základ p ipomínky orgánu památkové pé e a konzultace se
zástupci m sta Štramberk a stavebním ú adem k úprav regulativ spo ívající ve zv tšení
plochy „smíšené obytné“ a zrušení stavební áry. Tím bude umožn no umístit stavby
rodinných dom na jednotlivých pozemcích rozvoln n .
Rovn ž došlo k úprav velikosti budoucích staveb hlavních, vedlejších i dopl kových. Bylo
vyhodnoceno, jaké stavby se v dané lokalit vyskytují, a z toho bylo dovozeno následující:
- maximální p dorys jednotlivých staveb a maximální p dorys spojených staveb hlavních
(staveb A) a staveb vedlejších (staveb B),
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- výškové pom ry budoucích staveb.
Vše je objasn no dále v textu ve vyhodnocení p ipomínky orgánu památkové pé e ozna ené
jako P2 v bod 3) – p dorys a v bod 6) – výška.
P ípadné zv tšení velikosti budoucích rodinných dom nebylo možno adekvátn od vodnit.
P1.2 Domnívám se také, že požadované umíst ní dom na stavební á e p íliš striktn
reguluje budoucí charakter zástavby. Požaduji zrušení stavební áry.
Této ásti p ipomínky bylo vyhov no.
Z návrhu regula ního plánu byla, po jeho projednání s dot enými orgány, konzultaci se
zástupci m sta Štramberk a stavebním ú adem a na základ této p ipomínky, vypušt na
stavební ára. Sou asn došlo ke zv tšení rozsahu plochy „smíšené obytné“. Tímto došlo k
vytvo ení podmínek vedoucích k možnému rozvoln ní budoucí výstavby rodinných dom v
ešené lokalit .
P1.3 Rovn ž regulace materiálová je, dle mého názoru, p íliš svazující.
Hrubá stavba objekt není ni ím regulována. Jsou stanoveny požadavky na vizuální a
materiálové ešení vn jších povrch , které pramení práv z výjime né polohy ešeného
území ve vztahu k m stské památkové rezervaci. Je nanejvýš záhodné a d ležité
respektovat tuto kulturní a architektonickou hodnotu minimáln krajského významu. Z tohoto
d vodu je v regula ním plánu uvedeno, jak by m ly stavby v p edm tném území p sobit
vizuáln na své okolí.
Pro obvodové zdivo je stanoven požadavek na hladkou omítku nebo d ev nou roubenou
konstrukci, která je pro Štramberk typická. Obdobné platí pro podezdívku, která by m la být s
hladkou omítkou nebo kamenná. St echy, které se na celkovém dojmu stavby výrazn
uplat ují, zejména p i pohledu z Trúby, by m ly mít st ešní krytinu odpovídající okolním
stavbám, tedy pálená taška nebo vláknocementová šablona.
P1.4 Dále požaduji umožn ní realizace garáží na terénu. Tomu by m ly odpovídat i regula ní
podmínky pro spodní stavby – podezdívka jen 0,3 – 1,0 m je p íliš nízká.
Této ásti p ipomínky bylo vyhov no.
Upravený návrh regula ního plánu obsahuje podmínky pro výškové založení staveb, které
umožní využít svažitost terénu a realizovat jedno podzemní podlaží. Vše je znázorn no ve
schématu, které je dopln no do regula ního plánu (kapitola C.2, bod 5).
P1.5 Rovn ž považuji za sporný prvek v návrhu regula ního plánu stanovenou maximální
zastavitelnost – procento zastavitelnosti pozemk max. 50 % v plochách smíšených
obytných požaduji zvýšit alespo na 65 %.
Této ásti p ipomínky nebylo možno vyhov t. Návrh regula ního plánu byl pro další
projednání upraven a mimo jiné došlo ke zv tšení plochy „smíšené obytné“ a úprav
procenta zastavitelnosti na 40 %. V p ípad pozemku parc. . 2954/2 (1 345 m2) je sou ástí
plochy „smíšené obytné“ 743 m2, z ehož 40 % je 297 m2. Tato vým ra je dostate ná pro
umíst ní rodinného domu, p ípadné vedlejší stavby a zpevn ných ploch nutných pro obsluhu
rodinného domu. Sou asn je stanovena maximální plošná vým ra stavby rodinného domu
na 9 m x 12 m, tedy 108 m2, což je srovnatelná plocha s plošn nejv tšími stavbami v okolí
ešené lokality. Nedochází tak k neadekvátnímu omezování budoucích stavebník v
zastavitelné ploše Z42 ešené tímto regula ním plánem. Pro všechny stavby umíst né v této
ploše je vždy nutno hledat takové ešení, které maximáln respektuje polohu plochy Z42 v
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pohledov exponované lokalit
památkovou rezervací.

na okraji zástavby a zárove

v sousedství s m stskou

P1.6 Rovn ž považuji za sporný prvek v návrhu regula ního plánu stanovenou maximální
zastavitelnost – u ploch obytných zahrad požaduji zvýšit alespo na 40 %.
Rovn ž této ásti p ipomínky nebylo možno vyhov t.
Pro plochy „obytných zahrad“ je stanovena jejich zastavitelnost v ásti mezi plochou
„smíšenou obytnou“ a ve ejným prostranstvím na maximáln 25 % s tím, že p ípustné tam
jsou stavby p íjezdových komunikací, chodník a odstavných stání. Pro zbývající ásti
„obytných zahrad“ je stanovena zastavitelnost 15 %. To znamená v p ípad p edm tného
pozemku parc. . 2954/2 plochu o velikosti 41 m2. Toto je dostate ná plocha pro umíst ní
pergoly, altánu, zast ešené besídky, zahradního krbu, udírny, zahradního jezírka s tím, že
objekty mohou mít p dorys maximáln 3,5 m x 5 m a výšku 3,5 m.
V každém p ípad jsou plochy „obytných zahrad“ plochami, které mají sloužit k rodinné
rekreaci a oddechu, mají primárn z stat nezastav nými a mají být využity coby obytné a
okrasné zahrady. P edložené ešení op t vyplývá z polohy celé lokality ešené tímto
regula ním plánem. V dané lokalit nelze p ipustit zastav ní zahrad dalšími výraznými
stavbami pro r zné využití.

P2

M stský ú ad Kop ivnice, odbor stavebního ádu, územního plánování a památkové
pé e, j. 24253/2020/LaIr ze dne 31.03.2020:
Návrh zadání Regula ního plánu Štramberk Z42 – stanovisko v souladu s § 29 odst. 2 písm.
c) zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis .
Odbor stavebního ádu, územního plánování a památkové pé e M stského ú adu
Kop ivnice, jakožto obce s rozší enou p sobností (dále jen „MÚ Kop ivnice“), který je ve
smyslu § 29 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis
orgánem státní památkové pé e, obdržel dne 20. 2. 2020 „Oznámení o projednávání návrhu
Regula ního plánu Štramberk Z42“, jehož po izovatelem územn plánovací dokumentace je
M stský ú ad Kop ivnice, odbor stavebního ádu, územního plánování a památkové pé e.
MÚ Kop ivnice vydává ve smyslu § 29 odst. 2 písmena c) zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „památkový zákon“) a v souladu s §
64 odst. 3 zákona . 183/2006 Sb., stavební zákon, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen
„stavební zákon“), po projednání a na základ písemného vyjád ení Národního památkového
ústavu - územního odborného pracovišt v Ostrav (dále jen „NPÚ Ostrava“) . j.
NPU381/17150/2020 ze dne 23. 3. 2020 toto stanovisko k návrhu Regula ního plánu
Štramberk Z42:
Z hlediska zájm státní památkové pé e souhlasíme s p edloženým návrhem Regula ního
plánu Štramberk Z42 za p edpokladu dodržení níže uvedených podmínek:
1. Nesouhlasíme s navrženou stavební árou hlavní pro nov umis ované objekty, v etn
jejich p dorysného usazení na parcelách formou adové volné (p esné rovnob žné) uli ní
zástavby se stejnou p dorysnou orientací a stejnými odstupovými vzdálenostmi
jednotlivých objekt . Požadujeme, aby nová zástavba respektovala tradi ní urbanistickou
strukturu zástavby dot ené ásti lokality, charakteristickou rozvoln nou zástavbou, a to:
a) situováním zástavby v rámci plochy Z42, tj. rozvoln ným situováním staveb "na
p eská ku" - jedna stavba jižn ji, blíže ul. B lohorské, druhá severn ji, atd.,
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b)

samotnou orientací p dorys jednotlivých staveb, tj. navzájem r zn pooto ených – viz
navazující stávající zástavba ulice B lohorské.

2. Nesouhlasíme s rozši ováním ulice B lohorské na navrženou ší ku minimáln 8 m, resp. s
vymezením plochy ve ejného prostranství ve v tší ší ce než má stávající komunikace.
Požadujeme ponechat a respektovat stávající sm rové a ší kové parametry této historické
komunikace.
3. Požadujeme snížit po et p ípustného umíst ní garážových stání na jedno a odstavných
stání na dv [I.A Textová ást regula ního plánu, kapitola B.2) Podmínky využití pozemk ,
atd.].
4. Požadujeme vypustit z hlavního využití ploch smíšených obytných: "nízkokapacitního
ubytování" a "penzion rodinného typu" [I.A Textová ást regula ního plánu, kapitola B.2)
Podmínky využití pozemk , bod 3. Podmínky využití pozemk dle ploch, Plochy smíšené
obytné, Využití hlavní, atd.].
5. Povrch ve ejných zpevn ných ploch (komunikací, parkovacích a odstavných ploch) bude
ešen dlažbou z místního kamene vápence z Kotou e na výšku ve form kamenné
št tové dlažby dle místních zvyklostí a historického p vodního stavu [I.A Textová ást
regula ního plánu, kapitola C.1.2) Dopravní infrastruktura (ve ejná)].
6. V rámci podmínek pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb požadujeme omezit u
staveb hlavních i vedlejších výšku podezdívky na 0,0 - 0,5 m a zárove stanovit, že
úrove p ízemí (± 0,000) bude odpovídat horní hran této podezdívky, tj. úrove p ízemí
nebude výše než 0,5 m od paty svahu v nejnižším míst kontaktu terénu s obvodovou zdí
stavby, k tomu požadujeme stanovit, že bude respektována a zachována stávající
konfigurace terénu, tzn., že je nep ípustné srovnávat terén pro stavbu terasováním, atd. a
následné rozdíly terénu ešit op rnými zídkami, svahováním, apod. Z uvedeného je
z ejmé, že p ípadné podzemní podlaží je nep ípustné realizovat ze západní strany (od
centra Štramberka) jako "falešné" p ízemní podlaží p ístupné p ímo z terénu [I.A Textová
ást regula ního plánu, kapitola C.2) Podrobné podmínky pro umíst ní a prostorové
uspo ádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb ve ejné infrastruktury].
7. V rámci podmínek pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb požadujeme u staveb
vedlejších zmenšit p dorysnou ší ku objektu na 2,5 m - 4 m a p dorysnou délku objektu
na 3,5 m - 6 m [I.A Textová ást regula ního plánu, kapitola C.2) Podrobné podmínky pro
umíst ní a prostorové uspo ádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb ve ejné
infrastruktury].
8. V rámci staveb ostatních požadujeme zm nit na nep ípustné:
výroba elektrické energie prost ednictvím bezodrazových st ešních fotovoltaických
prvk pln integrovaných do st echy objekt p i maximálním pokrytí jedné ucelené
roviny st ech do 30%.
Dále nejsou p ípustné klimatiza ní jednotky, satelity, tepelná erpadla, rekupera ní jednotky,
solární panely a podobné trubkové systémy, fotovoltaické panely na st echách a fasádách,
v trníky a další podobná za ízení na všech objektech [I.A Textová ást regula ního plánu,
kapitola C.2) Podrobné podmínky pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb, které nejsou
zahrnuty do staveb ve ejné infrastruktury].
9. V rámci materiálového ešení objekt a výplní otvor , barevnosti požadujeme zapracovat
následující:
u podezdívek vypustit betonové tvárnice a gabionové konstrukce, které jsou
nep ípustné také u oplocení i zídek, apod.
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ze st ešní krytiny vypustit b idlicovou tašku a omezit plechovou krytinu - šablony pouze
na imitaci šablony eternitu v šedo erné antracitové barevnosti [I.A Textová ást
regula ního plánu, kapitola C.2) Podrobné podmínky pro umíst ní a prostorové
uspo ádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb ve ejné infrastruktury].

10.
V rámci prostorové regulace - zastavitelnosti pozemk požadujeme u stavebních
pozemk , ploch smíšených obytných ur ených pro umíst ní staveb A (hlavních), snížit
procento zastav nosti pozemk na max. 30 % [I.A Textová ást regula ního plánu,
kapitola C.4) Podmínky ochrany krajinného rázu].
11.
Požadujeme stanovit podmínku respektování a zachování stávající konfigurace
terénu, tzn., že je nep ípustné srovnávat terén pro stavbu terasováním, atd. a následné
rozdíly terénu ešit op rnými zídkami, svahováním, apod.
12.
Požadujeme stanovit podmínku respektování a zachování stávající liniové zelen ,
kopírující hranice jednotlivých parcel (zejména po delší stran parcel, vedené prakticky po
vrstevnicích).
13.
Ur it a specifikovat druhy zelen pro výsadbu v dané lokalit . P ípustné použití
krajových d evin ovocných strom a ke , nep ípustná výsadba jehli nan a exotických
druh do daného prost edí nepat i ných.
Etapa po izování regula ního plánu: Návrh Regula ního plánu Štramberk Z42 - spole né
jednání
Po izovatel: M stský ú ad Kop ivnice, Odbor stavebního ádu, územního plánování a
památkové pé e
Zpracovatel: Ing. arch. Aleš Palacký a kol.
Datum zpracování: íjen 2019
Rozsah ešeného území: Rozsah ešeného území je shodný se zastavitelnou plochou Z42
vymezenou v Územním plánu Štramberk (s datem nabytí ú innosti dne 16. 8. 2013), jako
plocha s rozdílným zp sobem využití SMC (plochy smíšené obytné – m stské centrum),
ešená plocha zahrnuje pozemky parc. . 2953, 2954/1, 2954/2, 2954/3 a 2954/4, vše v k. ú.
Štramberk. Sou ástí ešení jsou také související a navazující plochy.
Plocha Z42 má rozlohu 0,526 ha. Sou ástí ešení jsou také související a navazující plochy, v
nichž se stanovují regula ní zásady souvisejících ploch a prvk dopravní a technické
infrastruktury v etn ve ejného prostranství, ležící mimo hranice plochy Z42.
Regula ní plán definuje t i samostatné stavební pozemky s možností umíst ní staveb
hlavních s funkcí bydlení nebo ob anského vybavení a také plochu ve ejného prostranství v
odd lené ásti t chto pozemk sou asn s navazující plochou komunikace B lohorská
(parc. . 141/1). Regula ní plán stanovuje zastavitelnou ást t chto pozemk - plochy
smíšení obytné, dále plochy zahrad a plochy s funkcí ve ejných prostranství, s ur ením
podmínek využití u t chto ploch. Dále ur uje stavební áru a podrobné podmínky pro
umíst ní a prostorové uspo ádání staveb, v etn materiálového ešení objekt .
Z hlediska památkové ochrany se v rámci ešeného území nenacházejí žádná plošn
památkov chrán ná území formou památkové rezervace, památkové zóny i ochranného
pásma.
V ešeném území se nenachází nemovité kulturní památky zapsané v Úst edním seznamu
kulturních památek R (ÚSKP).
ešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona .
20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis .
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Ve v ci posuzovaného regula ního plánu vydal MÚ Kop ivnice ve smyslu § 29 odst. 2 písm.
c) památkového zákona a v souladu s § 64 odst. 3 stavebního zákona dne 24.5.2018 na
základ písemného vyjád ení NPÚ Ostrava . j. NPU-381/35327/2018 ze dne 24.5.2018
stanovisko k návrhu zadání Regula ního plánu Štramberk Z42 .j. 27714/2018/LaIr.
Od vodn ní
V ploše Z42, ešené navrženým regula ním plánem, není situováno území s plošnou
památkovou ochranou ani nemovité kulturní památky. Je ale nutno vycházet ze skute nosti,
že p edm tná lokalita p ímo navazuje na M stskou památkovou rezervaci Štramberk, která
je nejvyšším stupn m plošné památkové ochrany v rámci naše státu (mimo sv tové d dictví
UNESCO). Plocha Z42 p ímo sousedí s MPR Štramberk. ešené území se nachází v
pohledov exponované poloze, v p ím pohledové souvislosti s MPR Štramberk a jejími
hodnotami a historickým reliéfem. P edm tem ochrany památkov chrán ných sídel je i
panorama sídla, jeho za len ní do okolní krajiny. Stejn tak jsou chrán ny dálkové a blízké
pohledy jak na sídlo, tak i ze sídla do nejbližšího okolí.
Historicky bylo ešené území využíváno jako zahrady a orná p da, není doloženo, že by zde
stávala zástavba. Z tohoto d vodu NPÚ doporu oval ponechat tuto lokalitu v rámci
historického m stského jádra bez zástavby, jako nezastavitelnou, kontinuáln navazující
svým využitím pro ú ely zahrad i orné p dy.
B hem projednávání návrhu Územního plánu Štramberk v letech 2011 - 2013 bylo uplatn no
n kolik námitek, které se vztahovaly k ešenému území. Ministerstvo kultury tehdy ve svých
stanoviscích vyzdvihlo význam dané lokality a nep ipustilo další rozvoj zástavby v této
pohledov exponované lokalit mimo projednávanou plochu Z42. Sou asn byla stanovena
podmínka vypracování regula ního plánu pro danou plochu. V této souvislosti je t eba
p ipomenout, že v textové ásti návrhu zadání RP Štramberk, odstavec D. 1. Ochrana
hodnot území, je konstatováno, že podle vyjád ení Ministerstva kultury R bude mít
zástavba v prostoru Z 42 výrazný negativní dopad na hodnoty MPR Štramberk.
V této fázi a dle platného Územního plánu Štramberk je již nutné akceptovat ešené území
jako zastavitelnou plochu a stanovit dostate né regulativy k omezení negativního dopadu
nové zástavby na památkové hodnoty MPR Štramberk.
K tomuto ú elu byly ve stanovisku MÚ Kop ivnice, jako orgánu státní památkové pé e, na
základ písemného vyjád ení NPÚ Ostrava, stanoveny požadavky k návrhu zadání
Regula ního plánu Štramberk Z42.
Navržený regula ní plán se však v mnoha ohledech neslu uje s t mito požadavky, stejn tak
jako s podmínkami Výnosu ministra kultury SR ze dne 29. 05. 1969, j. 8372/69 – II/2 o
prohlášení historického jádra m sta Štramberka za památkovou rezervaci (citace): „nová
výstavba v obvodu rezervace nesmí porušovat daný historický a výtvarný charakter
rezervace a musí být hodnotným výrazem soudobé architektonické tvorby“.
Zárove se neslu uje ani s požadavky Územního plán Štramberk, kde se v od vodn ní
uvádí (citace): "Výstavba nebo zm ny staveb na pozemcích, kde jsou situovány památky,
p ípadn na pozemcích sousedících, nebo na pozemcích, kde by výstavba m la vliv na
stávající pr hledy na památky, musí být posuzována individuáln z d vodu zachování nejen
historické hodnoty památky, ale zárove okolí památky. Snahou by m lo být zachování
urbanistického nebo krajinného kontextu, struktura i charakter zástavby, vazba památky k
prost edí, posouzena vzájemná dominantnost staveb s ohledem na jejich význam apod.
Stavby musí být zapojeny do textury místní zástavby, musí dodržet výškovou hladinu a
m ítko stávající zástavby a okolní krajiny. V blízkosti kulturních a historických dominant a
staveb neumis ovat pohledov konkuren ní stavby nebo zám ry."
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Vzhledem k výše uvedenému orgán státní památkové pé e uvádí k Návrhu Regula ního
plánu Štramberk Z42 výše uvedené p ipomínky, blíže od vodn né v následujících
odstavcích:
Ad 1. Plocha Z42 p ímo sousedí s MPR Štramberk. ešené území se nachází v pohledov
exponované poloze, v p ím pohledové souvislosti s MPR Štramberk a jejími hodnotami a
historickým reliéfem. P edm tem ochrany památkov chrán ných sídel je i panorama sídla,
jeho za len ní do okolní krajiny. Stejn tak jsou chrán ny dálkové a blízké pohledy jak na
sídlo, tak i ze sídla do nejbližšího okolí. Za len ní ešené zastavitelné plochy do okolní
krajiny a panoramatu sídla tak, aby nebyly narušeny zmín né památkové hodnoty navazující
MPR, lze dosáhnout pouze tím zp sobem, že nová zástavba bude respektovat tradi ní
urbanistickou strukturu zástavby dot ené ásti lokality, plynule tak naváže na strukturu
památkov chrán ného území, parcelaci a p vodní ráz krajiny a v panoramatech pak bude
p sobit p irozen ji a mén rušivým dojmem. Pro navazující památkov chrán nou lokalitu,
zejména jižní zástavbu ulice B lohorské, je typická rostlá rozvoln ná zástavba s r znou
orientací p dorys . Navržený typ adové volné uli ní zástavby se stejnou p dorysnou
orientací, který p ipomíná zástavbu unifikovaných kolonií, je v této ásti historického území
naprosto cizorodý a p sobil by v dot eném krajinném a sídelním obrazu zcela indiferentn .
Ad 2. Jedná se o ulici, jenž tvo í hranici MPR Štramberk, v památkov chrán ném území a v
jeho bezprost edním prost edí (zákonný pojem „prost edí kulturní památky“). K památkovým
hodnotám MPR pat í dochované funk ní a prostorové uspo ádání sídla a jeho urbanistická
skladba, zahrnující rovn ž komunikace a ve ejné prostory. Není tedy možné m nit i jakkoliv
upravovat sm rové a ší kové parametry dochovaných historických ulic.
Ad 3. Požadavek je stanoven z d vodu velké pohledové exponovanosti ešených pozemk a
jejich bezprost edního vztahu na památkovou rezervaci, kdy se zamýšlená nová zástavba
bude vizuáln uplat ovat ve spole ných panoramatech se zástavbou MPR (a už p i
pohledech ze štramberské Trúby nebo z nám stí). Z tohoto d vodu by nová zástavba m la
jednak respektovat tradi ní prostorové uspo ádáním navazující zástavby, ale také svým
m ítkem a hmotou p íliš nezatížit obraz sídla a tradi ní ráz krajiny. V p ípad realizace
hlavní stavby v maximálních rozm rech, rozší ené o stavbu vedlejší ve form garáže pro dv
stání (nebo postavené v maximálních rozm rech ur ených pro vedlejší stavby), by již v
souhrnu vznikla stavba neúm rn velké hmoty a m ítka, která by narušila panorama sídla a
tradi ní ráz krajiny. Ze stejného d vodu požadujeme u stavebních pozemk , ploch
smíšených obytných ur ených pro umíst ní staveb A snížit procento zastav nosti pozemk
na max. 30 %.
Ad 4. Využití typu nízkokapacitního ubytování a penzion rodinného typu p ináší velké
nároky na dopravní infrastrukturu a ve ejná prostranství (parkovací stání, provoz na úzké
komunikace B lohorská). Opat ení pro tato využití (rozší ení komunikace, pot eba
zvýšeného po tu parkovacích stání) by m la zna ný negativní dopad na dochovanou
historickou urbanistickou skladbu (rozší ení historické komunikace) a obraz krajiny a sídla
(nadm rné zpevn né plochy na úkor zelen ).
Ad 5. Vhodné a nerušivé za len ní ešené zastavitelné plochy do okolní krajiny a
panoramatu plošn památkov chrán ného sídla lze dosáhnout pouze tím zp sobem, že
nová zástavba bude respektovat tradi ní urbanistickou strukturu a architektonický výraz
zástavby dot ené ásti lokality, plynule tak naváže na strukturu a architektonický výraz
památkov chrán ného území, parcelaci a p vodní ráz krajiny a v panoramatech pak bude
p sobit p irozen ji a mén rušivým dojmem. Na architektonickém výrazu zástavby se podílí
rovn ž typ a materiálové ešení dlažby p ilehlých zpevn ných ploch.
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Ad 6. Požadavek je stanoven z d vodu velké pohledové exponovanosti ešených pozemk a
jejich bezprost edního vztahu na památkovou rezervaci, kdy se zamýšlená nová zástavba
bude vizuáln uplat ovat ve spole ných panoramatech se zástavbou MPR (a už p i
pohledech ze štramberské Trúby nebo z nám stí). Z tohoto d vodu by nová zástavba m la
jednak respektovat tradi ní prostorové uspo ádáním navazující zástavby (viz ad 5.), ale také
svým m ítkem, hmotou a podlažností p íliš nezatížit obraz sídla a tradi ní ráz krajiny.
Uvedený požadavek má eliminovat neúm rné zvýšení novostaveb v pohledech od západu
(nap . od štramberské Trúby), kdy by mohlo dojít pomocí vysoké podezdívky kryjící suterén
otevírající se na západ k navýšení objektu takovým zp sobem, že by mohl p sobit jako
dvoupodlažní. M lo by být zabrán no negativnímu dopadu tohoto jevu na krajinný obraz, aby
se neopakovala situace s novostavbou .p. 1085 (ulice Kopec) situovanou na západním
svahu pod Bílou Horou, která zjevn narušuje krajinný ráz.
Ad 7. Viz Ad 3.
Ad 8. Vhodné a nerušivé za len ní ešené zastavitelné plochy do okolní krajiny a
panoramatu plošn památkov chrán ného sídla lze dosáhnout pouze tím zp sobem, že
nová zástavba bude respektovat tradi ní urbanistickou strukturu a architektonický výraz
zástavby dot ené ásti lokality, plynule tak naváže na strukturu a architektonický výraz
památkov chrán ného území, parcelaci a p vodní ráz krajiny a v panoramatech pak bude
p sobit p irozen ji a mén rušivým dojmem. Na architektonickém výrazu zástavby se podílí
také konstrukce aplikované na fasádách a st echách objekt . Z tohoto d vodu jsou
nep ípustné klimatiza ní jednotky, satelity, tepelná erpadla, rekupera ní jednotky, solární
panely nebo fotovoltaické prvky na fasádách a st echách, které jsou pro navazující zástavbu
MPR Štramberk zcela cizorodé a narušily by tak architektonický výraz lokality p i spole ných
pohledech na MPR.
Ad 9. Viz Ad 8; pro navazující zástavbu MPR Štramberk jsou zcela cizorodé rovn ž betonové
tvárnice a gabionové konstrukce pro podezdívky, oplocení a zídky a stejn tak n které typy
st ešní krytiny (b idlicová taška a v tšina typ plechových šablon). Mezi tradi ní historické
krytiny v tomto území naopak pat í d ev ný šindel, keramická taška, náhražka eternitu
(vláknocementová krytina, nap . n mecký eternit, dacora), nebo lepenka.
Ad 10. Viz Ad 3.
Ad 11., 12., 13. Krajinný ráz (p írodní, kulturní, historické charakteristiky ur itého místa i
oblasti), je chrán n p ed inností snižující jeho estetickou a p írodní hodnotu. Zásahy do
krajinného rázu, zejména umís ování a povolování staveb, mohou být provád ny pouze s
ohledem na zachování významných krajinných prvk , zvlášt chrán ných území, kulturních
dominant krajiny, harmonického m ítka a harmonických vztah
v krajin . K
charakteristickým rys m a významným hodnotám dot ené ásti krajinného celku západního
svahu Bílé hory pat í svažitý terén, fragmentovaný liniovou zelení kopírující hranice
jednotlivých parcel (zejména po delší stran parcel, vedené prakticky po vrstevnicích), které
lze adit mezi dochované hospodá ské krajinné prvky. Tyto charakteristické rysy krajinného
rázu dot ené lokality je nezbytné respektovat, podílejí se na pohledových horizontech a
panoramatech p i spole ných pohledech na MPR. Odstran ním liniové zelen nebo realizací
terasovité konfigurace terénu by zna n utrp l dochovaný krajinný ráz ešeného území.
Upozorn ní:
Upozor ujeme, že celé dot ené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy.
Z tohoto d vodu je nutné dle ustanovení § 22 odst. 2 památkového zákona ohlásit písemn s
dostate ným asovým p edstihem zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu
Akademie v d R, echy ská 363/19, 602 00 Brno (v kopii prosíme i Národnímu
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památkovému ústavu, ÚOP v Ostrav , detašované pracovišt v Opav , Bezru ovo nám stí
1, 746 01 Opava, tel. 553 715 485, mail: hlas.jindrich@npu.cz), a následn umožnit n které z
oprávn ných organizací (nap . Národní památkový ústav, ÚOP v Ostrav ; Ostravské
muzeum a další) provedení záchranného archeologického výzkumu na základ dohody
uzav ené podle § 22 odst. 1 a 2 památkového zákona. Obdobn je t eba postupovat, má-li
se na takovém území provád t jiná innost, kterou by mohlo být ohroženo provád ní
archeologických výzkum
Návrh vyhodnocení p ipomínky
Bere se na v domí, n kterým ástem p ipomínky bylo vyhov no úpln , n kterým áste n a
n kterým vyhov no nebylo – viz text níže.
Po izovatel se p i vyhodnocování výsledk projednání „Návrhu Regula ního plánu Štramberk
Z42“ podle § 64 odst. 3 stavebního zákona znova zabýval tím, zda je zdejší orgán
památkové pé e dot eným orgánem památkové pé e. Po bližším p ezkoumání ustanovení §
29 odst. 2 písm. c) zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších
p edpis , a výše uvedeného stanoviska musel po izovatel konstatovat, že se v ešeném
území nenachází nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace ani památkové zóny. Z
toho dovodil, že zdejší obecní ú ad obce s rozší enou p sobnosti dot eným orgánem není a
tudíž nem že uplat ovat stanovisko k „Regula nímu plánu Štramberk Z42“.
Požadavky uplatn né ve stanovisku orgánu památkové pé e tak byly vypo ádány jako
p ipomínky k projednávanému návrhu regula ního plánu následovn :
V úvodní ásti je popsána lokalita, která sousedí s m stskou památkovou rezervací a je v
pohledov exponované poloze. P edm tem ochrany památkov chrán ných sídel je také
panorama sídla, jeho za len ní do okolní krajiny, chrán ny jsou dálkové a blízké pohledy jak
na sídlo, tak i ze sídla do nejbližšího okolí. Dále je uvedeno, že historicky bylo ešené území
využíváno jako zahrady a orná p da, není doloženo, že by zde stávala zástavba. Z tohoto
d vodu Národní památkový ústav doporu oval ponechat tuto lokalitu v rámci historického
m stského jádra bez zástavby, jako nezastavitelnou, kontinuáln navazující svým využitím
pro ú ely zahrad i orné p dy. Dále je uveden komentá k projednávání Územního plánu
Štramberka b hem jeho po izování v letech 2011 – 2013. Mimo jiné bylo uvedeno, že
Ministerstvo kultury nep ipustilo další rozvoj zástavby v této pohledov exponované lokalit
mimo projednávanou plochu Z42. Pro plochu Z42 byla stanovena podmínka po ízení
regula ního plánu.
K této ásti p ipomínky jsou dopln ny informace z historie, které byly považovány pro
vyhodnocení p ipomínky za adekvátní a které jsou mimo jiné uvedeny v Územním plánu
Štramberka.
B hem po izování zm ny p edchozího územního plánu (Územního plánu m sta Štramberk z
roku 1996), po izované v období 2000 – 2006, Státní památkový ústav v Ostrav ,
detašované pracovišt Rožnov pod Radhošt m, vydal stanovisko zn. SPÚ/2002/NJ/79/No ze
dne 30.8.2002. V tomto stanovisku konstatoval, že návrh na umíst ní 4 p ízemních dom dle
zastavovací studie je z hlediska zájm státní památkové pé e akceptovatelný. V zastavovací
studii bylo navrženo umístit 1 rodinný d m (dále jen „RD“) u západního okraje pozemku p. .
2952 – návrh na odd lení jako p. . 2952/1, 1 RD na p. . 2953 a 2 RD na p. . 2954. S tímto
ešením tehdy souhlasil také orgán ochrany p írody a krajiny. B hem po izování „nového“
územního plánu v období let 2011 – 2013 bylo toto ešení respektováno a ádn dohodnuto s
dot enými orgány, tedy i s Ministerstvem kultury. Ministerstvo kultury doporu ilo rozsah
zastavitelné plochy vymezit pouze na pás zástavby podél stávající místní komunikace;
zástavbu doporu ilo regulovat maximáln možným umíst ním 4 rodinných dom a
za azením do funk ní plochy „smíšené obytné – m stské centrum“ (SMC). Aby bylo možno
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zajistit ochranu této významné lokality, požadovalo ministerstvo kultury, aby byla do
územního plánu zapracována podmínka po ízení regula ního plánu.
Další ást p ipomínky tvrdí, že se návrh regula ního plánu neslu uje s požadavky orgánu
památkové pé e uplatn nými k návrhu zadání regula ního plánu, s podmínkami uvedenými
v prohlášení historického jádra m sta Štramberka za památkovou rezervaci ani s požadavky
Územního plánu Štramberka.
Regula ní plán byl po izován práv proto, aby byly nastaveny takové regulativy, které zajistí
odpovídající výstavbu v ploše Z42 a které zárove budou respektovat právní p edpisy a
nebudou nadm rn i nezákonn zat žovat stavebníky. Regula ní plán vychází z charakteru
stávající zástavby v lokalit , jak té historické podél jižní ásti ulice B lohorské, tak té nov jší,
na sever od ulice B lohorské, v prostoru, kde historicky zástavba nebyla, ale která tam v
posledních cca 30 letech vznikla a která rovn ž dotvá í krajinný ráz ešené lokality.
Regula ní plán se snaží navázat na tuto zástavbu, zachovat její strukturu i charakter.
Prokázal, že p ímý pohled na lokalitu z nám stí a uli ek Štramberka tém neexistuje, nebo
je ve v tšin p ípad skrytý zástavbou i zelení. Regula ním plánem jsou stanoveny
požadavky na výškovou hladinu a m ítko budoucí zástavby, v žádném p ípad není
umožn no umís ovat zde pohledov konkuren ní stavby.
Následn je uvedeno vypo ádání jednotlivých ásti p ipomínky v len ní podle jednotlivých, v
p ipomínce uvedených, bod .
Ad 1) ásti p ipomínky, týkající se stavební áry, bylo áste n vyhov no.
Stavební ára, která byla v projednávaném návrhu uplatn na, nebyla p esn stanovenou linii,
na které by musel být každý rodinný d m umíst n. Byla doporu enou linií pro umíst ní
alespo jednoho dotykového bodu uli ní fasády. Sou asn bylo možno umístit stavbu
rodinného domu p ed nebo za stavební áru s odstupem maximáln 3 m od ní. Pro další
projednávání návrhu regula ního plánu došlo (na základ p ipomínky a konzultace se
zástupci m sta Štramberk a stavebním ú adem) k úprav regulativ spo ívající ve zv tšení
plochy smíšené obytné a zrušení stavební áry. Tím bylo umožn no umístit stavby rodinných
dom rozvoln n . Do od vodn ní regula ního plánu byla pro lepší p edstavu dopln na
vizualizace zástavby rodinných dom co nejvíce rozvoln né. Byla tedy zpracována ob krajní
ešení. ásti p ipomínky, týkající se orientace p dorys staveb rodinných dom , není
vyhov no. Orientace p dorys rodinných dom podle projednané verze respektovala
svažitost daného území a orientaci nejnov jších staveb rodinných dom v okolí (severn od
komunikace ul. B lohorské, stavby na pozemcích parc. . 103/4, 102/5 a 2952/4). Tato
„nová“ zástavba je odlišná od p vodní zástavby nacházející se jižn od komunikace ul.
B lohorské, kde ve stísn ných prostorách docházelo v minulosti k zástavb s r znou
orientací p dorys s cílem maximáln využít omezený prostor daný historickou parcelací a
svažitostí celé lokality (viz níže uvedený vý ez z hlavního výkresu). D vodem je skute nost,
že stavební pozemky s „novými“ rodinnými domy jsou mnohem v tší, než pozemky starších
rodinných dom . ešená lokalita svým charakterem odpovídá „nové“ zástavb a m la by se
jí tudíž p ibližovat nebo alespo by nem la vnášet úpln jiné ešení. Z tohoto d vodu z stala
orientace p dorys rodinných dom nezm n na. Došlo však k jejímu rozvoln ní tak, aby
delší osa RD byla v rozmezí úhlu daného podélným sm rem stavební parcely a vrstevnicí.
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Ad 2) Požadavku na respektování stávajících sm rových a ší kových parametr historické
komunikace na ul B lohorské bylo vyhov no.
Sou asn z stala zachována plocha „ve ejných prostranství“ v rozsahu vymezeném v
návrhu regula ního plánu, která respektuje ustanovení § 22 odst. 2 vyhl. . 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území (nejmenší ší ka ve ejného prostranství, jehož
sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující pozemek rodinného domu, je 8 m). Podmínky
pro využití této plochy „ve ejných prostranství“ byly nov zp esn ny tak, aby k rozší ení
pozemní komunikace v ul. B lohorské v úseku podél ešené zastavitelné plochy Z42
docházelo jen výjime n v technicky jinak ne ešitelných situacích.
Regula ním plánem byl stanoven povrch t chto ploch tak, aby maximáln respektoval
stávající stav. Je požadováno, aby se jednalo o dlážd ný povrch - kamennou dlažbu s
charakterem voln skládané dlažby.
Ad 3) Požadavku na omezení garážových stání a odstavných stání na terénu bylo áste n
vyhov no, navíc byl nov stanoven maximální p dorysný rozm r stavby A s
p istav nou stavbou B.
Jak je uvedeno v textové ásti regula ního plánu (v ásti I.A v kap. B.2) lze v rámci jednoho
stavebního pozemku umístit garážová stání pouze v plochách „smíšených obytných“. Garáže
mohou být sou ástí rodinného domu (tedy stavby A) nebo jako stavby vedlejší formou
p ístavby nebo vestavby do stavby hlavní (tedy stavby A) nebo jako samostatný objekt
vedlejší (tedy stavby B) o maximálních rozm rech 5 m x 7 m.
Jak bylo uvedeno v textové ásti regula ního plánu (v ásti I.A v kap. B.2) bylo možno v
rámci jednoho stavebního pozemku umístit v plochách „smíšených obytných“ a v plochách
„obytných zahrad“ max. 3 odstavná stání na terénu. Po posouzení p ipomínky v etn jejího
od vodn ní a po zohledn ní stávajícího stavu v nejbližším okolí ešené plochy byl po et
odstavných stání snížen na dv stání.
Nov byly posouzeny maximální rozm ry staveb A a staveb B ve vazb na celkové rozm ry.
Stavba A, stavba hlavní, m že mít maximální rozm ry 9 m x 12 m, stavba B, stavba vedlejší,
má stanoveny maximální rozm ry 5 m x 7 m, složený objekt, tedy stavby A s p ístavbou B 9
m x 12 m. Jedná se o stejný rozm r jako má samostatná stavba hlavní (stavba A). Nov
stanoveným p dorysným omezením a sou asn i výškovým omezením bude nov vzniklá
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stavba svou hmotou a m ítkem úm rná ke stávající zástavb a nem la by tak narušit
panorama sídla a tradi ní ráz krajiny.
S ohledem na zv tšení plochy „smíšené obytné“ a stanovení maximáln zastav né plochy
byla upravena zastavitelnost pozemk (viz kap. C.4).
Ad 4) Požadavku na vypušt ní staveb „nízkokapacitního ubytování“ a „penzion rodinného
typu“ nebylo vyhov no.
Regula ním plánem jsou stanoveny maximální rozm ry stavby hlavní (stavby A), staveb
vedlejších (stavby B) a maximální rozm r výsledné stavby, tedy stavby A s p ístavbou B – viz
bod 3. Stavby spl ující tyto požadavky mohou svým charakterem odpovídat popisu
„nízkokapacitní ubytování“ i „penzion rodinného typu“. Odstavná stání budou maximáln
dv (viz bod 3). Tímto by bylo limitováno budoucí využití staveb. Podle bodu 2 budou
respektovány stávající parametry historické komunikace na ulici B lohorské.
Nov bylo upraveno umís ování staveb ob anského vybavení. To bude možné pouze jako
sou ást rodinného domu i stavby nízkokapacitního ubytování, ne samostatn . P evažovat
bude bydlení, p íp. ubytování. Ob anským vybavením tak m že být nap íklad stravování pro
ubytované hosty, p íp. malá provozovna umíst ná v rodinném domu.
Ad 5) P ipomínce bylo vyhov no.
Do textové ásti bylo dopln no, že povrch komunikací bude ešen dlážd ným povrchem tak,
aby v maximální možné mí e odpovídal sou asnému stavu komunikace.
Ad 6) P ipomínce bylo áste n vyhov no.
Návrh regula ního plánu byl upraven a dopln n o schéma, ez objektem, které objas uje
jednotlivé pojmy a míry vztahující se k ur ení výšky stavby. Je tak z ejmé výškové osazení
objektu ve svahu, který se v ešené ploše nachází.
Navrhované ešení vychází z posouzení stávajícího stavu v území. Lze konstatovat, že
sousední rodinné domy .p. 1020, 63 a 65 jsou ve svažitém terénu umíst ny tak, že v
nejnižším míst jsou umíst ny vjezdy do garáží, do svahu je schovaná ást tohoto
podzemního podlaží. Následuje jedno nadzemní podlaží a sedlová st echa s obytným
podkrovím. V p ipomínce zmín ný rodinný d m .p. 1085 byl založen zcela odlišn . V
maximální možné mí e využil (lépe spíše zneužil) definice podzemního podlaží a upravil,
dosypal terén pod stavbou rodinného domu, ímž došlo k jeho neúm rnému optickému
navýšení. Definici pojmu „podzemní podlaží“ uvádí SN 73 4301 Obytné budovy: Za
podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úrove podlahy nebo její p evažující
ásti níže než 800 mm pod nejvyšší úrovní p ilehlého upraveného terénu v pásmu širokém
5,0 m po obvodu domu. Viz níže uvedené snímky:
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Regula ním plánem byla navržena podezdívka 0,3 m – 1,0 m nad úrove upraveného
terénu. Tento regulativ byl upraven následn :
Výška objekt je daná výškou st ešního h ebene nebo nejvyšší hrany st echy / atiky nad
terénem (upraveným nebo rostlým) vztaženou k místu na obvodu p dorysného pr m tu
objektu, které má nejnižší nadmo skou výšku terénu. Je p ípustná podezdívka vysoká max.
1,2 m od úrovn upraveného terénu vztažena k terénu s nejnižší nadmo skou výškou.
Sou asn je p ípustné podsklepení objekt s tím, že p ípadná nezbytná úprava terénu pro
vstup / garážová vrata je p ípustná jen v nezbytném rozsahu do výšky max. - 1,0 m od
úrovn upraveného terénu a max. ší ka garážových vrat bude 3,0 m.
V návaznosti na výše uvedené je nov dopln na regulace pro p ípadné terénní úpravy,
zídky, terasy apod. tak, aby nedocházelo k narušení obrazu sídla.
P ipomínce bylo tedy vyhov no pouze áste n . Není akceptováno umíst ní podlahy 1.
nadzemního podlaží, ale je zabezpe eno, aby p ípadné podzemní podlaží nep sobilo ze
západní strany (od centra Štramberka) jako "falešné" p ízemní podlaží. Vždy se bude jednat
o podlaží podzemní, by bude p ístupné p ímo z terénu.
Ad 7) P ipomínce bylo áste n vyhov no – viz bod 3).
Návrh regula ního plánu nov stanoví maximální rozm r celé stavby, tedy stavby hlavní,
stavby A, a stavby vedlejší, stavby B, která bude formou vestavby do stavby hlavní nebo
p ístavbou ke stavb hlavní. Sou asn je stanovena výška objektu. Tímto je regulována
výsledná hmota budoucí stavby, která by tak nem la p ekro it p ijatelné m ítko s ohledem
na stávající okolní zástavbu, tradi ní ráz krajiny i panorama sídla.
Ad 8) P ipomínce nebylo vyhov no.
Výroba elektrické energie bude možná pouze prost ednictvím bezodrazových st ešních
fotovoltaických prvk pln integrovaných do st echy objekt p i maximálním pokrytí jedné
ucelené roviny st ech do 30 %. Sou asn platí základní požadavek pro celou ešenou
zastavitelnou plochu Z42: „Respektovat strukturu okolní zástavby v navazující MPR a tomu
uzp sobit charakter, objem, tvarosloví a materiál nových staveb.“ Bude tedy záležet na
individuálním posouzení každé stavby v etn všech jejich detail .
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Ad 9) P ipomínce bylo áste n vyhov no.
U materiálového ešení podezdívek byly vypušt ny betonové tvárnice a gabionové
konstrukce. Pro st ešní krytiny byly up esn ny podmínky pro plechovou krytinu – šablony a
pro b idli nou tašku – barevnost a forma odpovídající místní tradici a bezodrazové
provedení.
Ad 10) Požadavku bylo áste n vyhov no, nov byl stanoven maximální p dorysný rozm r
stavby A (hlavní) s p istav nou stavbou B (vedlejší).
Vše je popsáno v bodu 3. K požadovanému snížení zastavitelnosti stavbou A (hlavní) na 30
% nedošlo. Bylo provedeno posouzení velikosti budoucích ploch „smíšených obytných“,
procenta zastavitelnosti a velikosti staveb hlavních a vedlejších. Z tohoto posouzení
vyplynulo, že stanovena zastavitelnost 40 % není nijak p edimenzována. Tímto byl
zohledn n požadavek uvedený v p ipomínce.
Ad 11) Požadavku bylo vyhov no.
Nov jsou stanoveny podmínky pro terénní úpravy pozemk , zídky, terasy – viz bod 6.
Ad 12) Požadavku bylo áste n vyhov no.
Bylo dopln no doporu ení ponechat liniovou zele kopírující delší hranice jednotlivých
pozemk . Toto doporu ení je zapracováno do ásti II.A. Od vodn ní. Jedná se pouze o
doporu ení, nebo požadavky pro výsadbu zelen nelze regula ním plánem nijak stanovit.
Ad 13) Požadavku bylo áste n vyhov no.
Je dopln no doporu ení výsadby krajových d evin ovocných strom a ke , na rozdíl od
nedoporu ované výsadby jehli nan a exotických druh do daného prost edí nepat i ných.
Toto doporu ení je zapracováno do ásti II.A. Od vodn ní. Jedná se pouze o doporu ení,
nebo požadavky pro výsadbu zelen nelze regula ním plánem nijak stanovit.

III.7.2 Návrh regula ního plánu – projednání podle § 67
P3

innogy Gas Storage, s.r.o., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, zn.
REA/142/2020, ze dne 28.07.2020, evidováno pod j. 64292/2020:
Na základ Vašeho Oznámení o návrhu regula ního plánu Štramberk Z42, o konání
ve ejného projednání a výzva k uplatn ní p ipomínek a námitek pod .j. 61911/2020/Buj ze
dne 22.07.2020 Vám sd lujeme, že nemáme k sou asnému zn ní žádných p ipomínek.
Vyhodnocení p ipomínky
Bere se na v domí, nemá vliv na obsah návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42.
P4

NET4GAS, s.r.o., Na H ebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, zn.
6839/20/OVP/N, ze dne 31.07.2020, evidováno pod j. 65573/2020:
Toto vyjád ení je vydáváno ve smyslu zákona . 458/2000 Sb. a zákona . 183/2006 Sb., má
platnost 2 roky od data vydání.
V c: Oznámení o návrhu regula ního plánu Štramberk Z42.
Nezasahuje do bezpe nostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunika ního vedení NET4GAS, s.r.o.
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Vyhodnocení p ipomínky
Bere se na v domí, nemá vliv na obsah návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42.
P5

Národní památkový ústav, územní odborné pracovišt v Ostrav , Odboje 1941/1, 702
00 Ostrava – Moravská Ostrava, j. NPU-381/59154/2020, ze dne 31.08.2020,
evidováno pod j. 65573/2020:
Písemné vyjád ení odborné organizace státní památkové pé e podle § 32 zákona . 20/1987
Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis .
P edm t žádosti:
„Ve ejná vyhláška – oznámení o návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42, o konání
ve ejného projednání a výzva k uplatn ní p ipomínek nebo námitek“ P ílohy žádosti:
- Regula ní plán Štramberk Z42, dostupný na webových stránkách m sta Kop ivnice
(www.koprivnice.cz - Radnice - Územní plány - Aktuáln ) od 22. 7. 2020 do 31. 8. 2020
Charakteristika návrhu regula ního plánu:
Etapa po izování regula ního plánu: Návrh Regula ního plánu Štramberk Z42 - ve ejné
projednání
Po izovatel: M stský ú ad Kop ivnice, Odbor stavebního ádu, územního plánování a
památkové pé e
Zpracovatel: Ing. arch. Aleš Palacký a kol.
Datum zpracování: ervenec 2020
ešené území: rozsah ešeného území je shodný se zastavitelnou plochou Z42 vymezenou
v úplném zn ní Územním plánu Štramberk po Zm n . 1 (s datem nabytí ú innosti dne 22.
1. 2018), jako plocha s rozdílným zp sobem využití SMC (plochy smíšené obytné – m stské
centrum), ešená plocha zahrnuje pozemky parc. . 2953, 2954/1, 2954/2, 2954/3 a 2954/4,
vše v k.ú. Štramberk. Sou ástí ešení jsou také související a navazující plochy.
B hem projednávání návrhu Územního plánu Štramberk v letech 2011 - 2013 bylo uplatn no
n kolik námitek, které se vztahovaly k ešenému území. Ministerstvo kultury tehdy ve svých
stanoviscích vyzdvihlo význam dané lokality a nep ipustilo další rozvoj zástavby v této
pohledov exponované lokalit mimo projednávanou plochu Z42. Sou asn byla stanovena
podmínka vypracování regula ního plánu pro danou plochu.
Plocha Z42 má rozlohu 0,526 ha. Sou ástí ešení jsou také související a navazující plochy, v
nichž se stanovují regula ní zásady souvisejících ploch a prvk dopravní a technické
infrastruktury v etn ve ejného prostranství, ležící mimo hranice plochy Z42.
Regula ní plán definuje t i samostatné stavební pozemky s možností umíst ní staveb
hlavních s funkcí individuálního bydlení, nízkokapacitního ubytování a ob anského vybavení
a také plochu ve ejného prostranství v odd lené ásti t chto pozemk sou asn s navazující
plochou komunikace B lohorská (parc. . 141/1). Regula ní plán stanovuje zastavitelnou
ást t chto pozemk - plochy smíšení obytné, dále plochy zahrad a plochy s funkcí ve ejných
prostranství, s ur ením podmínek využití u t chto ploch. Dále ur uje podrobné podmínky pro
umíst ní a prostorové uspo ádání staveb, v etn materiálového ešení objekt .
Dosavadní stav projednání:
Ve v ci posuzovaného regula ního plánu vydal Národní památkový ústav, Územní odborné
pracovišt v Ostrav vyjád ení .j. NPU-381/35327/2018, ze dne 24. 5. 2018, k návrhu
zadání Regula ního plánu Štramberk Z42 a vyjád ení .j. NPU-381/17150/2020, ze dne
23. 3. 2020 k návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42 v rámci spole ného jednání.
Sou innost p i zpracování vyjád ení:
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Vyjád ení NPÚ bylo vypracováno v sou innosti s garantkou území (Mgr. Markéta Jurašková)
a specialistkou na kulturní krajinu a zele (Ing. Alena Halamí ková).
Ochrana ešeného území z hlediska zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve
zn ní pozd jších p edpis – legislativní rámec:
a) plošná památková ochrana - v ešeném území se nenachází území s plošnou
památkovou ochranou, ešené území ale p ímo sousedí s M stskou památkovou
rezervací Štramberk, rejst. . ÚSKP 1023
b) nemovité kulturní památky - v ešeném území se nenachází nemovité kulturní památky
zapsané v Úst edním seznamu kulturních památek R (ÚSKP). Seznam kulturních
památek je k dispozici na webových stránkách NPÚ, www.pamatkovykatalog.cz
c) území s archeologickými nálezy - ešené území je nutno chápat jako území s
archeologickými nálezy ve smyslu zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve
zn ní pozd jších p edpis .
Vyhodnocení žádosti:
Národní památkový ústav na základ prostudování p edložených podklad a znalosti situace
konstatuje, že s Návrhem Regula ního plánu Štramberk Z42 souhlasí za p edpokladu
respektování níže uvedených p ipomínek:
1) Prostorová regulace objekt - p dorysná stopa - požadujeme umožn ní v tší variability
orientace p dorys staveb než jen v rámci mírného p dorysného pooto ení objekt mezi
podélným sm rem parcely a vrstevnicí (na prot jší stran ul B lohorské jsou nap . dva
objekty s p dorysnou orientací kolmou na vrstevnice) a dále požadujeme zajistit, aby
všechny novostavby RD nem ly v kone ném d sledku shodnou p dorysnou orientaci a
nebyly umíst ny v jedné ad (zamezení nežádoucí „unifikované“ struktury adové volné
uli ní zástavby).
2) Rozší ení ul. B lohorské – akceptujeme pouze v p ípad , že rozší ená ást ve ejného
prostranství bude ve form zelen , rozší ení bude na maximáln 8 m (v návrhu uvedeno
min. 8 m) a p i vypušt ní podmín n p ípustného umís ování staveb ve ejné dopravní
infrastruktury (alternativn lze parkovat i na této zelené ploše).
3) Hlavní využití ploch smíšených obytných - požadujeme vypustit z hlavního využití ploch
smíšených obytných: "nízkokapacitního ubytování" (I.A Textová ást regula ního plánu,
kapitola B.2) Podmínky využití pozemk , bod 3. Podmínky využití pozemk v rámci
vymezených ploch, Plochy smíšené obytné, Využití hlavní, atd.).
4) Povrch ve ejných zpevn ných ploch (komunikací, parkovacích a odstavných ploch –
požadujeme konkretizovat dlažbu, a to "bude ešen dlažbou z místního kamene vápence
z Kotou e na výšku ve form kamenné št tové dlažby dle místních zvyklostí a
historického p vodního stavu" (I.A Textová ást regula ního plánu, kapitola C.1.2)
Dopravní infrastruktura (ve ejná).
5) Stavby ostatní, fotovoltaické prvky - v rámci staveb ostatních požadujeme zm nit na
nep ípustné "výroba elektrické energie prost ednictvím bezodrazových st ešních
fotovoltaických prvk pln integrovaných do st echy objekt p i maximálním pokrytí
jedné ucelené roviny st ech do 30 %" (I.A Textová ást regula ního plánu, kapitola C.2).
Podrobné podmínky pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb, které nejsou zahrnuty
do staveb ve ejné infrastruktury).
6) Materiálové ešení objekt - v rámci materiálového ešení objekt a výplní otvor ,
barevnosti požadujeme zapracovat následující:
a) u podezdívek vypustit „a její imitace“ (v souvislosti s kamennou podezdívkou),
b) ze st ešní krytiny vypustit b idlicovou tašku, omezit plechovou krytinu pouze na
šablony imitující eternitové šablony v šedo erné antracitové barevnosti a u pálené
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7)

8)

tašky ponechat specifikaci „(forma odpovídající místní tradici)“ (I.A Textová ást
regula ního plánu, kapitola C.2) Podrobné podmínky pro umíst ní a prostorové
uspo ádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb ve ejné infrastruktury).
Zele - Požadujeme stanovit podmínku respektování a zachování stávající liniové
zelen , kopírující hranice jednotlivých parcel (zejména po delší stran parcel, vedené
prakticky po vrstevnicích).
Zele - Ur it a specifikovat druhy zelen pro výsadbu v dané lokalit . P ípustné použití
krajových d evin ovocných strom a ke , nep ípustná výsadba jehli nan a exotických
druh do daného prost edí nepat i ných.

Zd vodn ní:
K návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42, projednávaného v rámci spole ného jednání,
jsme vydali vyjád ení .j. NPU-381/17150/2020 ze dne 23. 3. 2020, v n mž jsme stanovili
p ipomínky, za kterých bude regula ní plán z hlediska zájm
památkové pé e
akceptovatelný.
ást t chto p ipomínek byla do aktuáln
projednávaného návrhu
regula ního plánu v rámci ve ejného projednání zapracována, ást p ipomínek naopak
nebylo reflektováno. Jelikož se však nijak zásadn nezm nily podmínky ovliv ující
rozhodovací praxi, z stávají naše nereflektované p ipomínky v platnosti a stanovujeme je
op t v našem vyjád ení k návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42 v rámci ve ejného
projednání, s jejich od vodn ním v následujícím textu.
V ploše Z42, ešené navrženým regula ním plánem, není situováno území s plošnou
památkovou ochranou ani nemovité kulturní památky. Je ale nutno vycházet ze skute nosti,
že p edm tná lokalita p ímo navazuje na M stskou památkovou rezervaci Štramberk, která
je nejvyšším stupn m plošné památkové ochrany v rámci naše státu (mimo sv tové d dictví
UNESCO). Plocha Z42 p ímo sousedí s MPR Štramberk. ešené území se nachází v
pohledov exponované poloze, v p ímé pohledové souvislosti s MPR Štramberk a jejími
hodnotami a historickým reliéfem. P edm tem ochrany památkov chrán ných sídel je i
panorama sídla, jeho za len ní do okolní krajiny. Stejn tak jsou chrán ny dálkové a blízké
pohledy jak na sídlo, tak i ze sídla do nejbližšího okolí.
Historicky bylo ešené území využíváno jako zahrady a orná p da, není doloženo, že by zde
stávala zástavba. Z tohoto d vodu NPÚ doporu oval ponechat tuto lokalitu v rámci
historického m stského jádra bez zástavby, jako nezastavitelnou, kontinuáln navazující
svým využitím pro ú ely zahrad i orné p dy.
B hem projednávání návrhu Územního plánu Štramberk v letech 2011 - 2013 bylo uplatn no
n kolik námitek, které se vztahovaly k ešenému území. Ministerstvo kultury tehdy ve svých
stanoviscích vyzdvihlo význam dané lokality a nep ipustilo další rozvoj zástavby v této
pohledov exponované lokalit mimo projednávanou plochu Z42. Sou asn byla stanovena
podmínka vypracování regula ního plánu pro danou plochu.
Mimochodem v textové ásti návrhu zadání RP Štramberk odstavec: D. 1. Ochrana hodnot
území - je konstatováno, že podle vyjád ení Ministerstva kultury R bude mít zástavba v
prostoru Z 42 výrazný negativní dopad na hodnoty MPR Štramberk.
V této fázi a dle platného Územního plánu Štramberk je již nutné akceptovat ešené území
jako zastavitelnou plochu a stanovit dostate né regulativy k omezení negativního dopadu
nové zástavby na památkové hodnoty MPR Štramberk. K tomuto ú elu byly ve vyjád ení
NPÚ .j. NPU-381/35327/2018, ze dne 24. 5. 2018, stanoveny požadavky k návrhu zadání
Regula ního plánu Štramberk Z42. Navržený regula ní plán se však v mnoha ohledech
neslu uje s t mito požadavky, stejn tak jako s podmínkami Výnosu ministra kultury SR ze
dne 29. 05. 1969, j. 8372/69 – II/2 o prohlášení historického jádra m sta Štramberka za
památkovou rezervaci „nová výstavba v obvodu rezervace nesmí porušovat daný historický a
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výtvarný charakter rezervace a musí být hodnotným výrazem soudobé architektonické
tvorby“ a ani s požadavky Územního plán Štramberk, kde se v od vodn ní uvádí: "Výstavba
nebo zm ny staveb na pozemcích, kde jsou situovány památky, p ípadn na pozemcích
sousedících, nebo na pozemcích, kde by výstavba m la vliv na stávající pr hledy na
památky, musí být posuzována individuáln z d vodu zachování nejen historické hodnoty
památky, ale zárove okolí památky. Snahou by m lo být zachování urbanistického nebo
krajinného kontextu, struktura i charakter zástavby, vazba památky k prost edí, posouzena
vzájemná dominantnost staveb s ohledem na jejich význam apod. Stavby musí být zapojeny
do textury místní zástavby, musí dodržet výškovou hladinu a m ítko stávající zástavby a
okolní krajiny. V blízkosti kulturních a historických dominant a staveb neumis ovat pohledov
konkuren ní stavby nebo zám ry.".
Vzhledem k uvedenému NPÚ stanovuje k Návrhu Regula ního plánu Štramberk Z42 výše
uvedené p ipomínky, blíže od vodn né v následujících odstavcích:
Ad 1. Plocha Z42 p ímo sousedí s MPR Štramberk. ešené území se nachází v pohledov
exponované poloze, v p ím pohledové souvislosti s MPR Štramberk a jejími hodnotami
a historickým reliéfem. P edm tem ochrany památkov chrán ných sídel je i panorama
sídla, jeho za len ní do okolní krajiny. Stejn tak jsou chrán ny dálkové a blízké pohledy
jak na sídlo, tak i ze sídla do nejbližšího okolí. Za len ní ešené zastavitelné plochy do
okolní krajiny a panoramatu sídla tak, aby nebyly narušeny zmín né památkové hodnoty
navazující MPR, lze dosáhnout pouze tím zp sobem, že nová zástavba bude
respektovat tradi ní urbanistickou strukturu zástavby dot ené ásti lokality, plynule tak
naváže na strukturu památkov chrán ného území, parcelaci a p vodní ráz krajiny a v
panoramatech pak bude p sobit p irozen ji a mén rušivým dojmem. Pro navazující
památkov chrán nou lokalitu, zejména jižní zástavbu ulice B lohorské, je typická rostlá
rozvoln ná zástavba s r znou orientací p dorys . V intencích navržených podmínek pro
umíst ní a prostorové uspo ádání staveb m že vzniknout nová zástavba prakticky ve
form adové volné uli ní zástavby s tém stejnou p dorysnou orientací, která by
p ipomínala zástavbu unifikovaných kolonií, jež je v této ásti historického území
naprosto cizorodá a p sobila by v dot eném krajinném a sídelním obrazu zcela
indiferentn .
Ad 2. Jedná se o ulici, jenž tvo í hranici MPR Štramberk, v památkov chrán ném území a v
jeho bezprost edním prost edí (zákonný pojem prost edí kulturní památky). K
památkovým hodnotám MPR pat í dochované funk ní a prostorové uspo ádání sídla a
jeho urbanistická skladba, zahrnující rovn ž komunikace a ve ejné prostory. Není tedy
možné m nit i jakkoliv upravovat sm rové a ší kové parametry dochovaných
historických ulic.
Ad 3. Využití typu nízkokapacitního ubytování p ináší velké nároky na dopravní infrastrukturu
a ve ejná prostranství (parkovací stání, provoz na úzké komunikaci B lohorská). I když
je v návrhu regula ního plánu omezen po et ubytovaných na 6 osob, neznamená to, že
ubytovaní nemohou p ijet ty mi auty (viz akce typu dámské nebo panské jízdy, kdy
ubytování p ijížd jí z r zných destinací). Související opat ení pro tato využití (pot eba
zvýšeného po tu parkovacích stání) by m la zna ný negativní dopad na dochovanou
historickou urbanistickou skladbu (rozší ení historické komunikace) a obraz krajiny a
sídla (nadm rné zpevn né plochy na úkor zelen ).
Ad 4. Vhodné a nerušivé za len ní ešené zastavitelné plochy do okolní krajiny a
panoramatu plošn památkov chrán ného sídla lze dosáhnout pouze tím zp sobem, že
nová zástavba bude respektovat tradi ní urbanistickou strukturu a architektonický výraz
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zástavby dot ené ásti lokality, plynule tak naváže na strukturu a architektonický výraz
památkov chrán ného území, parcelaci a p vodní ráz krajiny a v panoramatech
pak bude p sobit p irozen ji a mén rušivým dojmem. Na architektonickém výrazu
zástavby se podílí rovn ž typ a materiálové ešení dlažby p ilehlých zpevn ných ploch.
Ad 5. Viz ad 4., Na architektonickém výrazu zástavby se podílí také konstrukce aplikované
na fasádách a st echách objekt . Z tohoto d vodu jsou nep ípustné solární panely nebo
fotovoltaické prvky na fasádách a st echách, které jsou pro navazující zástavbu MPR
Štramberk zcela cizorodé a narušily by tak architektonický výraz lokality p i spole ných
pohledech na MPR.
Ad 6. Viz Ad 4., pro navazující zástavbu MPR Štramberk jsou zcela cizorodé rovn ž imitace
kamenných podezdívek a stejn tak n které typy st ešní krytiny (b idlicová taška a
v tšina typ plechových šablon). Mezi tradi ní historické krytiny v tomto území naopak
pat í d ev ný šindel, keramická taška, náhražka eternitu (n mecký eternit, dacora), nebo
lepenka.
Ad 7. Krajinný ráz (p írodní, kulturní, historické charakteristiky ur itého místa i oblasti), je
chrán n p ed inností snižující jeho estetickou a p írodní hodnotu. Zásahy do krajinného
rázu, zejména umís ování a povolování staveb, mohou být provád ny pouze s ohledem
na zachování významných krajinných prvk , zvlášt chrán ných území, kulturních
dominant krajiny, harmonického m ítka a harmonických vztah v krajin . K
charakteristickým rys m a významným hodnotám dot ené ásti krajinného celku
západního svahu Bílé hory pat í svažitý terén, fragmentovaný liniovou zelení kopírující
hranice jednotlivých parcel (zejména po delší stran parcel, vedené prakticky po
vrstevnicích), které lze adit mezi dochované hospodá ské krajinné prvky. Tyto
charakteristické rysy krajinného rázu dot ené lokality je nezbytné respektovat, podílejí se
na pohledových horizontech a panoramatech p i spole ných pohledech na MPR.
Odstran ním liniové zelen by zna n utrp l dochovaný krajinný ráz ešeného území.
Ad 8. Viz Ad 7.
Upozorn ní:
Upozor ujeme, že celé dot ené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy.
Z tohoto d vodu je nutné dle ustanovení odst. 2, § 22, zák. . 20/1987 Sb., o státní
památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , ohlásit písemn s dostate ným asovým
p edstihem zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu Akademie v d
R,
echy ská 363/19, 602 00 Brno (v kopii prosíme i Národnímu památkovému ústavu, ÚOP v
Ostrav , detašované pracovišt v Opav , Bezru ovo nám stí 1, 746 01 Opava, tel. 553 715
485, mail: hlas.jindrich@npu.cz), a následn umožnit n které z oprávn ných organizací
(nap . Národní památkový ústav, ÚOP v Ostrav ; Ostravské muzeum a další) provedení
záchranného archeologického výzkumu na základ dohody uzav ené podle odst. 1 a 2, § 22,
zák. . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis . Obdobn je
t eba postupovat, má-li se na takovém území provád t jiná innost, kterou by mohlo být
ohroženo provád ní archeologických výzkum .
Vyhodnocení p ipomínky
Výše uvedená p ipomínka Národního památkového ústavu navazuje na p ipomínku
M stského ú adu Kop ivnice, odboru stavebního ádu, územního plánování a památkové
pé e, j. 24253/2020/LaIr ze dne 31.03.2020 (v návrhu regula ního plánu má ozna ení P2 a
je uvedena na str. 16). Na základ tehdejší p ipomínky m stského ú adu došlo k úpravám
návrhu regula ního plánu v ástech, které bylo možno p evzít a ádn od vodnit. N které
požadavky ze strany památkové pé e nebyly akceptovány, a proto jsou opakovan uvedeny
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v p ipomínce Národního památkového ústavu, j. NPU-381/59154/2020 ze dne 31.08.2020.
Úvodní ást p ipomínky Národního památkového ústavu je shodná s ásti p ipomínky
m stského ú adu a byla již vyhodnocena ve vypo ádání p edm tné p ipomínky P2.
Vypo ádání jednotlivých bod p ipomínky Národního památkového ústavu:
Ad 1) Požadavk m na prostorovou regulaci objekt bylo vyhov no áste n .
Orientace p dorys staveb rodinných dom byla áste n rozvoln ná. Od vodn ní
tohoto ešení je ve vypo ádání p ipomínky P2 (bod 1).
Požadavek na to, aby novostavby rodinných dom nem ly shodnou p dorysnou
orientaci a nebyly umíst ny v jedné ad , byl dopln n jako doporu ení do textové ásti
od vodn ní regula ního plánu.
Ad 2) Požadavk m na regulaci ve ejného prostranství v návaznosti na ul B lohorskou bylo
vyhov no áste n .
Ší ka ve ejného prostranství je dána § 22 vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, viz vypo ádání p ipomínky P2 (bod 2). Pro
ustanovení § 22 nelze podle § 26 p edm tné vyhlášky ud lit výjimku. V regula ním
plánu bylo uvedeno, že umís ování staveb ve ejné dopravní infrastruktury – rozši ování
stávající zpevn né ásti komunikace a realizace parkovacích stání, je podmín n
p ípustné jen v p ípadech výjime ných a technicky jinak ne ešitelných. Touto
podmínkou bylo znemožn no budování parkovacích i odstavných stání souvisejících
s novou výstavbou v ploše ešené regula ním plánem. Tato stání musí být ešena
p ímo na pozemcích rodinných dom . Pro jednozna nost došlo k vypušt ní textu „a
realizace parkovacích stání“.
Ad 3) Požadavku na vypušt ní „nízkokapacitního ubytování“ z hlavního využití ploch
smíšených obytných bylo vyhov no.
Tento požadavek byl vypo ádán již v p ipomínce P2 (bod 4). Regula ním plánem byla
dána velikost hlavní stavby, tedy stavby rodinného domu i „nízkokapacitního
ubytování“. Rovn ž byl stanoven maximální po et stání pro automobily: 2 garážová
stání a 2 odstavná stání na terénu. Tyto údaje odpovídají b žné vybavenosti
domácností. Po projednání s ur eným zastupitelem došlo k vypušt ní pojmu
„nízkokapacitního ubytování“ z celého textu regula ního plánu. Tímto však nedojde ke
znemožn ní pronajímat nové rodinné domy k trvalému i p echodnému bydlení nebo
ubytování, a tudíž ani k významné zm n regula ního plánu.
Ad 4) Požadavku na konkretizování povrchu ve ejných zpevn ných ploch bylo áste n
vyhov no.
Požadavek navazuje na p ipomínku P2, bod 5). Na základ nyní uplatn né p ipomínky
došlo k úprav podmínek specifikujících povrch místních komunikací (bod C.1.2), bod
3). Je vyžadována kamenná dlažba na výšku ve form št tové dlažby dle místních
zvyklostí a historického p vodního stavu. Není však uvád no, že se musí jednat o
konkrétn požadovaný materiál, a to vápenec z Kotou e.
Ad 5) Požadavku na za azení výroby elektrické energie prost ednictvím bezodrazových
st ešních fotovoltaických prvk mezi nep ípustné využití nebylo vyhov no.
Požadavek byl uplatn n v p ipomínce P2, bod 8). P ípadné umíst ní uvedených
fotovoltaických prvk bude možné pouze za podmínky jejího plného integrování do
st echy a to pouze do 30 % roviny st echy. Takto plošn i materiálov omezené prvky
nebudou výrazn ovliv ovat území sousední m stské památkové rezervace. V
sou asné dob by nebylo žádoucí úpln znemožnit využívání energií z obnovitelných
zdroj , jelikož podle zákona . 406/2000 Sb., o hospoda ení energií, musí každý
stavebník plnit požadavky na energetickou náro nost budovy, doložit to pr kazem
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energetické náro nosti budovy, kde se pozitivn projevují práv obnovitelné zdroje
energie.
Ad 6) a) Požadavku na materiálové ešení podezdívek bylo vyhov no již ve verzi regula ního
plánu ur ené k projednání podle § 67 (ve ejné projednání).
Požadavek navazuje na p ipomínku P2, bod 9). Materiálové ešení podezdívek bude
p eformulováno – jsou vyžadovány kamenné podezdívky a (nebo) jejich imitace svou
velikostí a tvarem odpovídající místní tradici, provedená z p írodních materiál . Tímto
bude zaru eno vizuáln nerušící ešení.
Ad 6) b) Požadavku na materiálové ešení st ešní krytiny bylo áste n vyhov no již ve verzi
regula ního plánu ur ené k projednání podle § 67 (ve ejné projednání).
Požadavek navazuje na p ipomínku P2, bod 9). Materiálové ešení st ešních krytin
bude naformulováno tak, aby pro všechny materiály platila podmínka, že barevnost a
forma bude odpovídat místní tradici a bude se jednat o bezodrazové provedení. Byla
vypušt na p ípustnost b idli né tašky. Plechové krytiny budou p ípustné bez další bližší
specifikace, nebo byla pro všechny krytiny stanovena výše uvedená podmínka. Slovo
„šablon“ bylo vypušt no.
Ad 7) Požadavku na stanovení podmínky respektování a zachování stávající liniové zelen
nebylo vyhov no.
Tento požadavek byl vypo ádán v p ipomínce P2 (bod 12). K uvedené problematice lze
dále doplnit, že regula ním plánem je stanovena plocha ur ena pro umíst ní
nadzemních staveb ohrani ena liniemi odstupu. Linie odstupu jsou ve vzdálenosti 4 m
nebo 6 m od sousedních pozemk . Lze p edpokládat, že v takto ¨vymezeném
nezastavitelném pásu bude zele . Vzhledem ke tvaru tohoto území se bude
pravd podobn jednat o liniovou zele .
Ad 8) Požadavku na specifikování druhu zelen nebylo vyhov no.
Tento požadavek byl vypo ádán v p ipomínce P2 (bod 13). Regula ním plánem nelze
stanovit druhy zelen .
Do od vodn ní regula ního plánu bylo dopln no, že celé dot ené území je nutno chápat jako
území s archeologickými nálezy. Z tohoto d vodu bude nutné ohlásit písemn s dostate ným
asovým p edstihem zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu Akademie v d R,
a následn
umožnit n které z oprávn ných organizací provedení záchranného
archeologického výzkumu na základ dohody. Obdobn je t eba postupovat, má-li se na
takovém území provád t jiná innost, kterou by mohlo být ohroženo provád ní
archeologických výzkum .

IV.

Grafická ást od vodn ní

Grafická ást od vodn ní regula ního plánu obsahuje 3 výkresy:
II.B.1 Koordina ní výkres
II.B.2 Výkres širších vztah
II.B.3 Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu

1 : 1000,
1 : 5 000,
1 : 1 000.

Grafická ást byla zpracována Ing. arch. Alešem Palackým & kol. v íjnu 2019, upravena na
základ výsledku spole ného jednání (§ 65 stavebního zákona) v ervenci 2020.
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ĚŽƐƚĂǀĞďǀĞƎĞũŶĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ

͘ϯͿ

hƌďĂŶŝƐƚŝĐŬĠĂĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽǌƉƌĂĐŽǀĄŶşƉƌŽũĞŬƚŽǀĠĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ

͘ϰͿ

WŽĚŵşŶŬǇŽĐŚƌĂŶǇŬƌĂũŝŶŶĠŚŽƌĄǌƵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ

Ϳ WKZKEWKD1E<zWZKK,ZEh,KEKd,Z<dZhjD1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳ
Ϳ WKZKEWKD1E<zWZKszds\E1W\1E/s,K/sKdE1,KWZK^d\1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ
&Ϳ

WKD1E<zWZKK,ZEhs\:E,KZs1WZKWKZE1K,ZEh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ

'Ϳ szDE1s\:E WZK^W aE|,^ds͕s\:E WZK^W aE|,KWd\E1͕^ds

KWd\E1<:/aeKsE1KZEzWEK^d/^ddhszDE1WKD<p

WZK^E/͕WZK<dZ>WZs<WKD<pD^dsDszs>^dE/d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ
,Ϳ szDE1s\:E WZK^W aE|,^dsWZK^dZE^ds1͕WZK<dZ>hW>dE/d

W\<hWE1WZsK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ
/Ϳ

s|djDE1,ZK,KEhd1͕<dZZ'h>E1W>EE,Zh:͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ

:Ϳ

K,KKWZ>/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ

<Ϳ j:KWKdh>/^dpZ'h>E1,KW>EhKWKdhs|<Z^p'Z&/<^d/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ






Ϯ

Ϳ

szDE1\aEW>K,z
ϭ͘ \ĞƓĞŶĂƉůŽĐŚĂ;ŚůĂǀŶşͿͲƉůŽĐŚĂƎĞƓĞŶĄƌĞŐƵůĂēŶşŵƉůĄŶĞŵũĞƐŚŽĚŶĄƐĞǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƵƉůŽĐŚŽƵ
ϰϮ ǀǇŵĞǌĞŶŽƵ ǀƷƉůŶĠŵ ǌŶĢŶş jǌĞŵŶşŚŽ ƉůĄŶƵ aƚƌĂŵďĞƌŬ ƉŽ ŵĢŶĢ ē͘ ϭ͕ ŬƚĞƌĄ ŶĂďǇůĂ
ƷēŝŶŶŽƐƚŝ ĚŶĞ ϮϮ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ͘ WůŽĐŚĂ ϰϮ ũĞ ǀƚŽŵƚŽ ƷǌĞŵŶşŵ ƉůĄŶƵ ǀǇŵĞǌĞŶĄ ũĂŬŽ ƉůŽĐŚĂ
ƐƌŽǌĚşůŶǉŵǌƉƽƐŽďĞŵǀǇƵǎŝƚş^DʹƉůŽĐŚĂƐŵşƓĞŶĄŽďǇƚŶĄʹŵĢƐƚƐŬĠĐĞŶƚƌƵŵ͘\ĞƓĞŶĄƉůŽĐŚĂ
ǌĂŚƌŶƵũĞ ƉŽǌĞŵŬǇ ƉĂƌĐ͘ ē͘ Ϯϵϱϯ͕ Ϯϵϱϰͬϭ͕ ϮϵϱϰͬϮ͕ Ϯϵϱϰͬϯ Ă Ϯϵϱϰͬϰ͕ ǀƓĞ Ŭ͘Ʒ͘ aƚƌĂŵďĞƌŬ
ϳϲϰϭϭϲʹƐƚĂǀ<EŬϬϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ͘,ƌĂŶŝĐĞƎĞƓĞŶĠƉůŽĐŚǇŚůĂǀŶşũĞĚĄŶĂǀŶĢũƓşŚƌĂŶŝĐşƉůŽĐŚǇ
ƚĢŵŝƚŽƉŽǌĞŵŬǇǀǇŵĞǌĞŶĠ͘
Ϯ͘ \ĞƓĞŶĠƉůŽĐŚǇƐŽƵǀŝƐĞũşĐşͲŶĞĚşůŶŽƵƐŽƵēĄƐƚşƎĞƓĞŶşũƐŽƵƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĂŶĂǀĂǌƵũşĐşƉůŽĐŚǇ͕ǀŶŝĐŚǎ
ƐĞƐƚĂŶŽǀƵũşƌĞŐƵůĂēŶşǌĄƐĂĚǇƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚƉůŽĐŚĂƉƌǀŬƽĚŽƉƌĂǀŶşĂƚĞĐŚŶŝĐŬĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͕
ǀēĞƚŶĢǀĞƎĞũŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşǌĂŚƌŶƵũşĐşŚŽŵũ͘ŶĞǌďǇƚŶĠēĄƐƚŝƉŽǌĞŵŬƽƉĂƌĐ͘ē͘ϭϰϭͬϭĂϭϰϭͬϴ͕
ǀƓĞŬ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬϳϲϰϭϭϲ͕ůĞǎşĐşŵŝŵŽŚƌĂŶŝĐĞƉůŽĐŚǇϰϮ͘

ϯ͘ \ĞƓĞŶĄ ƉůŽĐŚĂ ŚůĂǀŶş Ă ƎĞƓĞŶĠ ƉůŽĐŚǇ Ă ŬŽƌŝĚŽƌǇ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş ũƐŽƵ ǌĄǀĂǌŶǉŵ ǌƉƽƐŽďĞŵ
ǀǇŵĞǌĞŶǇǀĞǀǉŬƌĞƐĞē͘/͘͘ϭͲ,ůĂǀŶşǀǉŬƌĞƐ͘

Ϳ

WKZKEWKD1E<zWZKszDE1szh/d1WKD<p

͘ϭͿ

WŽĚŵşŶŬǇƉƌŽǀǇŵĞǌĞŶşƉŽǌĞŵŬƽ

ϭ͘ ZĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚ ŚŝƐƚŽƌŝĐŬŽƵ ƉƽĚŽƌǇƐŶŽƵ ƐƚƌƵŬƚƵƌƵ ĚĂŶŽƵ ƉƌŝŶĐŝƉǇ ĚŽĐŚŽǀĂŶĠ ƉĂƌĐĞůĂĐĞ͕
ƉƽĚŽƌǇƐŶǉŵŝ ůŝŶŝĞŵŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŬǉĐŚ ƉƌŽƐƚŽƌƽ ;ƵůŝĐĞ͕ ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶş ŬŽƐƚƌĂ͕ ŚƌĂŶŝĐĞ ƉƽǀŽĚŶş
ǌĄƐƚĂǀďǇ͕ǀĞƎĞũŶĄƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͕ĂƉŽĚ͘ͿĂĚŽĐŚŽǀĂŶǉŵŝŽŬŽůŶşŵŝŽďũĞŬƚǇ͘
Ϯ͘ ^ĐĞůŽǀĄŶşĂĚĢůĞŶşƉŽǌĞŵŬƽ
Ͳ
Ͳ

EĞŶş ƉƎşƉƵƐƚŶĠ ƐĐĞůŽǀĄŶş ƉŽǌĞŵŬƽ ƉĂƌĐ͘ē͘ Ϯϵϱϯ͕ Ϯϵϱϰͬϭ Ă ϮϵϱϰͬϮ͕ ǀƓĞ Ŭ͘Ʒ͘ aƚƌĂŵďĞƌŬ
ƐĐşůĞŵǀǇƚǀŽƎĞŶşƉŽǌĞŵŬƽǀĢƚƓşĐŚ͘
EĞŶş ƉƎşƉƵƐƚŶĠ ĚĢůĞŶş ƉŽǌĞŵŬƽ ƉĂƌĐ͘ē͘ Ϯϵϱϯ͕ Ϯϵϱϰͬϭ Ă ϮϵϱϰͬϮ͕ ǀƓĞ Ŭ͘Ʒ͘ aƚƌĂŵďĞƌŬ
ƐǀǉũŝŵŬŽƵ ŽĚĚĢůĞŶş ēĄƐƚş ƚĢĐŚƚŽ ƉŽǌĞŵŬƽ ƉƌŽ ƷēĞů ƌŽǌƓşƎĞŶş ǀĞƎĞũŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş
ŶĂƉŽǌĞŵŬƵƉĂƌĐ͘ē͘ϭϰϭͬϭ͕Ŭ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬ͘

ϯ͘ ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶǀǇŵĞǌƵũĞϯƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠƐƚĂǀĞďŶşƉŽǌĞŵŬǇƐŵŽǎŶŽƐƚşƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀďǇŚůĂǀŶş
ƐĨƵŶŬĐş ďǇĚůĞŶş͕ ƉƎşƉ͘ ŽďēĂŶƐŬĠŚŽ ǀǇďĂǀĞŶş͕ Ă ƚŽ ƉŽǌĞŵŬǇ ƉĂƌĐ͘ ē͘ Ϯϵϱϯ͕ Ϯϵϱϰͬϭ Ă ϮϵϱϰͬϮ͕
ǀƓĞŬ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬƉŽŽĚĚĢůĞŶşēĄƐƚşƚĢĐŚƚŽƉŽǌĞŵŬƽƉƌŽǀĞƎĞũŶĠƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşǀŝǌďŽĚϮ͘ƚĠƚŽ
ŬĂƉŝƚŽůǇ͘
ϰ͘ sǇŵĞǌĞŶĠ ƐƚĂǀĞďŶş ƉŽǌĞŵŬǇ ũƐŽƵ ǀǎĚǇ ƉůŽƓŶĢ ēůĞŶĢŶĠ ŶĂ ƉůŽĐŚƵ ŽďǇƚŶĠ ǌĂŚƌĂĚǇ ;ŵĞǌƵũşĐş
ƐƉůŽĐŚŽƵ ǀĞƎĞũŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşͿ͕ ŶĂǀĂǌƵũşĐş ƉůŽĐŚƵ ƐŵşƓĞŶŽƵ ŽďǇƚŶŽƵ Ă ŶĂǀĂǌƵũşĐş ƉůŽĐŚƵ
ŽďǇƚŶĠǌĂŚƌĂĚǇǀͣǌĂĚŶş͞ēĄƐƚŝƐƚĂǀĞďŶşŚŽƉŽǌĞŵŬƵ͘
ϱ͘ ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶǀǇŵĞǌƵũĞǀƌĄŵĐŝƎĞƓĞŶĠŚŽƷǌĞŵş͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ƉůŽĐŚǇƐŵşƓĞŶĠŽďǇƚŶĠ
ƉůŽĐŚǇŽďǇƚŶǉĐŚǌĂŚƌĂĚ
ƉůŽĐŚǇƐĨƵŶŬĐşǀĞƎĞũŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş

ϲ͘ sǇŵĞǌĞŶşƉŽǌĞŵŬƽĂƉůŽĐŚũĞƉƌŽǀĞĚĞŶŽŶĂĚŬĂƚĂƐƚƌĄůŶşŵĂƉŽƵĂũĞǌĂŬƌĞƐůĞŶŽǀĞǀǉŬƌĞƐĞ
ē͘/͘͘ϭͲ,ůĂǀŶşǀǉŬƌĞƐ͘



ϯ

͘ϮͿ

WŽĚŵşŶŬǇǀǇƵǎŝƚşƉŽǌĞŵŬƽ

ϭ͘ ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶƐƚĂŶŽǀƵũĞƉŽĚŵşŶŬǇǀǇƵǎŝƚşƉŽǌĞŵŬƽĚĄůĞƵǀĞĚĞŶĠ͘
Ϯ͘ KďĞĐŶĠƉŽĚŵşŶŬǇǀǇƵǎŝƚşƉŽǌĞŵŬƽ












^ƚĄǀĂũşĐş ǀǇƵǎŝƚş ƉŽǌĞŵŬƽ ũĞ ŶĂĚĄůĞ ƉƎşƉƵƐƚŶĠ ƉƎŝ ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶş ƉŽǎĂĚĂǀŬƵ ŶĂ ŽĚĚĢůĞŶş
ƉŽǌĞŵŬƽ ƉƌŽ ƉůŽĐŚǇ Ɛ ĨƵŶŬĐş ǀĞƎĞũŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş ĚůĞ ǀǇŵĞǌĞŶş ĚĞĨŝŶŽǀĂŶĠŚŽ
ƌĞŐƵůĂēŶşŵ ƉůĄŶĞŵ͘ EĞŶş ǀƓĂŬ ƉƎşƉƵƐƚŶĄ ƌĞĂůŝǌĂĐĞ ŶŽǀǉĐŚ ƐƚĂǀĞď͕ ƉŽŬƵĚ ďǇ ƚǇƚŽ ďǇůǇ
ǀƌŽǌƉŽƌƵƐƉŽĚŵşŶŬĂŵŝǀǇƵǎŝƚşƷǌĞŵşƐƚĂŶŽǀĞŶǉŵŝƌĞŐƵůĂēŶşŵƉůĄŶĞŵ͘
WƌŽƉŽǌĞŵŬǇĂƉůŽĐŚǇƐĨƵŶŬĐşǀĞƎĞũŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşƉůĂƚş͗
 ƐŶŝǎŽǀĄŶşƌŽǌƐĂŚƵũĞũŝĐŚƉůŽƓŶĠŚŽǀǇŵĞǌĞŶşŶĞŶşƉƎşƉƵƐƚŶĠ͕
 ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚ ŚƌĂŶŝĐŝ ƉŽǌĞŵŬƽ ŽĚĚĢůƵũşĐş ƉůŽĐŚǇ ƐĨƵŶŬĐş ǀĞƎĞũŶǉĐŚ
ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşŽĚƉůŽĐŚŽďǇƚŶǉĐŚǌĂŚƌĂĚ͕ŬƚĞƌĄũĞǀǌƚĂǎĞŶĂŬůŝŶŝŝĚĞĨŝŶŽǀĂŶĠ
ǀƎĞƓĞŶǉĐŚ ƉůŽĐŚĄĐŚ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚ ;ƉĂƌĐĞůĂ ē͘ ϭϰϭͬϭ͕ Ŭ͘Ʒ͘ aƚƌĂŵďĞƌŬͿ ʹ
ƉŽĚƌŽďŶŽƐƚŝǀŝǌŬĂƉŝƚŽůĂ͘
ZĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚ ůŝŶŝĞ ŽĚƐƚƵƉƵ Ͳ ƌĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ƐƚĂŶŽǀƵũĞ ǀƌĄŵĐŝ ƉůŽĐŚ Ă ƉŽǌĞŵŬƽ ůŝŶŝĞ
ŽĚƐƚƵƉƵʹǀŝǌǀǉŬƌĞƐē͘/͘͘ϭͲ,ůĂǀŶşǀǉŬƌĞƐ͕ĂƉŽĚŵşŶŬǇƵǀĞĚĞŶĠǀŬĂƉŝƚŽůĞ͘ϰƚŽŚŽƚŽ
ƚĞǆƚƵ͘
,ůĂǀŶşƐƚĂǀďǇƵŵşƐƛŽǀĂŶĠǀƌĄŵĐŝƐƚĂǀĞďŶşĐŚƉŽǌĞŵŬƽƉĂƌĐ͘ē͘Ϯϵϱϯ͕ϮϵϱϰͬϭĂϮϵϱϰͬϮ;ǀƓĞ
Ŭ͘Ʒ͘ aƚƌĂŵďĞƌŬͿ ŵƵƐş Ɛǀǉŵ ƵŵşƐƚĢŶşŵ ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚ ǀǇŵĞǌĞŶĠ ƉůŽĐŚǇ ƐŵşƓĞŶĠ ŽďǇƚŶĠ Ă
ƐƚĂŶŽǀĞŶĠůŝŶŝĞŽĚƐƚƵƉƵ͘
sǇƵǎŝƚşƉŽǌĞŵŬƽǌƉƽƐŽďĞŵŐĞŶĞƌƵũşĐşŵǌǀǉƓĞŶĠŶĄƌŽŬǇŶĂĚŽƉƌĂǀŶşĂƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵŽďƐůƵŚƵ
ŶĞŶş ƉƎşƉƵƐƚŶĠ͘ Ă ǌǀǉƓĞŶĠ ŶĄƌŽŬǇ ŶĂ ĚŽƉƌĂǀŶş Ă ƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵ ŽďƐůƵŚƵ ũƐŽƵ ƉŽǀĂǎŽǀĄŶǇ
ǌĞũŵĠŶĂ͗
 ƉŽƚƎĞďĂǀşĐĞŶĞǎϮŽĚƐƚĂǀŶǉĐŚƐƚĄŶş
 ǌĄƐŽďŽǀĄŶş͕ƐƉĞĚŝēŶşēŝŶŶŽƐƚǀŽǌŝĚůǇŶĂĚϯ͕ϱƚ
 ƉŽƚƎĞďĂƐĂŵŽƐƚĂƚŶǉĐŚƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚŽďũĞŬƚƽ;ƚƌĂĨŽƐƚĂŶŝĐĞ͕ŽďũĞŬƚǇǀŽĚŶşŚŽ
ŚŽƐƉŽĚĄƎƐƚǀş͕ĂƉŽĚ͘Ϳ
sƌĄŵĐŝũĞĚŶŽŚŽƐƚĂǀĞďŶşŚŽƉŽǌĞŵŬƵ;ƉĂƌĐ͘ē͘ͿũĞƉƎşƉƵƐƚŶĠƵŵşƐƚĢŶş
 ŵĂǆ͘ϮŐĂƌĄǎŽǀǉĐŚƐƚĄŶşʹǌĂƉŽĚŵşŶĞŬĚĄůĞƵǀĞĚĞŶǉĐŚ͕
 ŵĂǆ͘ϮŽĚƐƚĂǀŶǉĐŚƐƚĄŶşŶĂƚĞƌĠŶƵʹǌĂƉŽĚŵşŶĞŬĚĄůĞƵǀĞĚĞŶǉĐŚ͘

ϯ͘ WŽĚŵşŶŬǇǀǇƵǎŝƚşƉŽǌĞŵŬƽǀƌĄŵĐŝǀǇŵĞǌĞŶǉĐŚƉůŽĐŚ
WůŽĐŚǇƐŵşƓĞŶĠŽďǇƚŶĠ
sǇƵǎŝƚşŚůĂǀŶş


ƵŵşƐƚĢŶş ƐƚĂǀĞď ŚůĂǀŶşĐŚ ƐĨƵŶŬĐş ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşŚŽ ďǇĚůĞŶş͕ ƐŵŽǎŶǉŵ ƵŵşƐƚĢŶşŵ
ŽďēĂŶƐŬĠŚŽǀǇďĂǀĞŶşďĞǌǀĢƚƓşĐŚŶĄƌŽŬƽŶĂĚŽƉƌĂǀŶşĂƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵŽďƐůƵŚƵƉƎŝĚŽĚƌǎĞŶş
ǌĄƐĂĚǇ͕ǎĞŽďēĂŶƐŬĠǀǇďĂǀĞŶşũĞŵŽǎŶĠƵŵşƐƛŽǀĂƚũĞŶũĂŬŽƐŽƵēĄƐƚƌŽĚŝŶŶĠŚŽĚŽŵƵ͖

WƎşƉƵƐƚŶĠǀǇƵǎŝƚş






ƐƚĂǀďǇǀĞĚůĞũƓşĨŽƌŵŽƵǀĞƐƚĂǀĞďĚŽƐƚĂǀĞďŚůĂǀŶşĐŚ͕ĨŽƌŵŽƵƉƎşƐƚĂǀĞďŬĞƐƚĂǀďĄŵŚůĂǀŶşŵ
ƉƎşƉĂĚŶĢ ĨŽƌŵŽƵ ƐĂŵŽƐƚĂƚŶǉĐŚ ŽďũĞŬƚƽ͘ :ĂŬŽ ƐƚĂǀďǇ ǀĞĚůĞũƓş ũƐŽƵ ĐŚĄƉĄŶǇ ŐĂƌĄǎĞ͕
ĚƎĞǀŶşŬǇ͕ƉƎşƐƚƎĞƓŬǇŬƵƐŬůĂĚŶĢŶşŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉĐŚǀǉƉĢƐƚŬƽ͕ĂƉŽĚ͖͘
ƐƚĂǀďǇ ĚŽƉůŸŬŽǀĠ ʹ ƉĞƌŐŽůǇ͕ ĂůƚĄŶǇ͕ ǌĂƐƚƎĞƓĞŶĠ ďĞƐşĚŬǇ͕ ǌĂŚƌĂĚŶş ŬƌďǇ͕ ƵĚşƌŶǇ͕ ǌĂŚƌĂĚŶş
ũĞǌşƌŬĂ

ϰ







ƉƎŝƚŽŵƉůĂƚş͕ǎĞƐƚĂǀďǇǀĞĚůĞũƓşĂĚŽƉůŸŬŽǀĠũĞŵŽǎŶĠƵŵşƐƛŽǀĂƚŶĂƉŽǌĞŵŬƵũĂŬŽƐƚĂǀďǇ
ƉƌǀŶş͕ƉŽŬƵĚďƵĚĞƉƌŽŬĄǌĄŶŽ͕ǎĞŶĞǌŶĞŵŽǎŶşďƵĚŽƵĐşƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀďǇŚůĂǀŶş͖
ƵŵşƐƚĢŶşƐũĞǌĚƽ͕ƉƎşũĞǌĚŽǀǉĐŚƉůŽĐŚĂĐŚŽĚŶşŬƽ͖
ƵŵşƐƚĢŶşŽĚƐƚĂǀŶǉĐŚƐƚĄŶşƉƌŽĚŽƉƌĂǀŶşƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇĚŽϯ͕ϱƚ͖
ƵŵşƐƚĢŶşƚĞĐŚŶŝĐŬĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇĂƉƎşƉŽũĞŬƚĞĐŚŶŝĐŬĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇƐŽƵǀŝƐĞũşĐşƐĞƐƚĂǀďŽƵ
ŚůĂǀŶşũĞƉƎşƉƵƐƚŶĠ͖
ǀǇƵǎŝƚşĨŽƌŵŽƵŽďǇƚŶǉĐŚǌĂŚƌĂĚ͕ŽŬƌĂƐŶǉĐŚǌĂŚƌĂĚĂůƵŬ͖

EĞƉƎşƉƵƐƚŶĠǀǇƵǎŝƚş


ŽƐƚĂƚŶş͕ǀǉƓĞŶĞƵǀĞĚĞŶĠ͕ĨŽƌŵǇĂǌƉƽƐŽďǇƵǀĞĚĞŶĠǀĞǀǇƵǎŝƚşŚůĂǀŶşŵŶĞďŽƉƎşƉƵƐƚŶĠŵ
Ƶ ƉůŽĐŚ ^D ʹ ƐŵşƓĞŶǉĐŚ ŽďǇƚŶǉĐŚ ʹ ŵĢƐƚƐŬĠ ĐĞŶƚƌƵŵ ǀƉůĂƚŶĠŵ jǌĞŵŶşŵ ƉůĄŶƵ
aƚƌĂŵďĞƌŬ͘

WůŽĐŚǇŽďǇƚŶǉĐŚǌĂŚƌĂĚ
sǇƵǎŝƚşŚůĂǀŶş


ǀǇƵǎŝƚşĨŽƌŵŽƵŽďǇƚŶǉĐŚǌĂŚƌĂĚĂŽŬƌĂƐŶǉĐŚǌĂŚƌĂĚĂůƵŬ͖

WƎşƉƵƐƚŶĠǀǇƵǎŝƚş






ƐƚĂǀďǇ ĚŽƉůŸŬŽǀĠ ʹ ƉĞƌŐŽůǇ͕ ĂůƚĄŶǇ͕ ǌĂƐƚƎĞƓĞŶĠ ďĞƐşĚŬǇ͕ ǌĂŚƌĂĚŶş ŬƌďǇ͕ ƵĚşƌŶǇ͕ ǌĂŚƌĂĚŶş
ũĞǌşƌŬĂ͖
ǀǇƵǎŝƚşĨŽƌŵŽƵůƵŬ͖
ƵŵşƐƚĢŶşƐũĞǌĚƽ͕ƉƎşũĞǌĚŽǀǉĐŚƉůŽĐŚĂĐŚŽĚŶşŬƽ͖
ƵŵşƐƚĢŶşŽĚƐƚĂǀŶǉĐŚƐƚĄŶşƉƌŽĚŽƉƌĂǀŶşƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇĚŽϯ͕ϱƚ͖
ƵŵşƐƚĢŶş ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ Ă ƉƎşƉŽũĞŬ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚ ƐĞ
ƐƚĂǀďŽƵ ŚůĂǀŶş ;ǀēĞƚŶĢ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚ ƐĞ ƐƚĂǀďĂŵŝ ŚůĂǀŶşŵŝ ŶĂ ƐŽƵƐĞĚŶşĐŚ ŶĞďŽ ďůşǌŬǉĐŚ
ƉŽǌĞŵĐşĐŚͿ͖

EĞƉƎşƉƵƐƚŶĠǀǇƵǎŝƚş



ƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀĞďŚůĂǀŶşĐŚ;ƐƚĂǀĞďʹǀŝǌŬĂƉ͘͘ϮͿ͖
ŽƐƚĂƚŶş͕ǀǉƓĞŶĞƵǀĞĚĞŶĠ͕ĨŽƌŵǇĂǌƉƽƐŽďǇƵǀĞĚĞŶĠǀĞǀǇƵǎŝƚşŚůĂǀŶşŵŶĞďŽƉƎşƉƵƐƚŶĠŵ
Ƶ ƉůŽĐŚ ^D ʹ ƐŵşƓĞŶǉĐŚ ŽďǇƚŶǉĐŚ ʹ ŵĢƐƚƐŬĠ ĐĞŶƚƌƵŵ ǀƉůĂƚŶĠŵ jǌĞŵŶşŵ ƉůĄŶƵ
aƚƌĂŵďĞƌŬ͘

WůŽĐŚǇƐĨƵŶŬĐşǀĞƎĞũŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş
sǇƵǎŝƚşŚůĂǀŶş


ǀǇƵǎŝƚşĨŽƌŵŽƵǀĞƎĞũŶĢƉƎşƐƚƵƉŶǉĐŚƉůŽĐŚǌĞůĞŶĢ͕ƉƌŽƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀĞďǀĞƎĞũŶĠƚĞĐŚŶŝĐŬĠ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͕ƐũĞǌĚƽĂƉƎşƉŽũĞŬŶĂƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ͖

WƎşƉƵƐƚŶĠǀǇƵǎŝƚş



ƵŵşƐƚĢŶşƐũĞǌĚƽĂǀƐƚƵƉƽŶĂŽŬŽůŶşƉŽǌĞŵŬǇ͕ǀēĞƚŶĢƉŽǌĞŵŬƽŵŝŵŽƎĞƓĞŶĠƷǌĞŵş͖
ƵŵşƐƚĢŶşƉƎşƉŽũĞŬƚĞĐŚŶŝĐŬĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇŬĞƐƚĂǀďĄŵŶĂƉŽǌĞŵĐşĐŚŵŝŵŽƎĞƓĞŶĠƷǌĞŵş͖

WŽĚŵşŶĢŶĢ ƉƎşƉƵƐƚŶĠ ǀǇƵǎŝƚş ʹ ũĞŶ ǀƉƎşƉĂĚĞĐŚ ǀǉũŝŵĞēŶǉĐŚ Ă ƚĞĐŚŶŝĐŬǇ ũŝŶĂŬ ŶĞƎĞƓŝƚĞůŶǉĐŚ
;ƉƎşƉ͘ŽďƚşǎŶĢƎĞƓŝƚĞůŶǉĐŚͿ




ƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀĞďǀĞƎĞũŶĠĚŽƉƌĂǀŶşŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ
ϱ

EĞƉƎşƉƵƐƚŶĠǀǇƵǎŝƚş




ƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀĞďũŝŶǉĐŚ͕ŶĞǎǀǉƓĞƵǀĞĚĞŶǉĐŚ͖
ƵŵşƐƚĢŶşŽĚƐƚĂǀŶǉĐŚƐƚĄŶş͖
ŽƐƚĂƚŶş ǀǉƓĞ ŶĞƵǀĞĚĞŶĠ ĨŽƌŵǇ Ă ǌƉƽƐŽďǇ ǀǇƵǎŝƚş ƵǀĞĚĞŶĠ ǀĞ ǀǇƵǎŝƚş ŚůĂǀŶşŵ ŶĞďŽ
ƉƎşƉƵƐƚŶĠŵƵƉůŽĐŚ^DʹƐŵşƓĞŶǉĐŚŽďǇƚŶǉĐŚʹŵĢƐƚƐŬĠĐĞŶƚƌƵŵǀƉůĂƚŶĠŵjǌĞŵŶşŵ
ƉůĄŶƵaƚƌĂŵďĞƌŬ͘

Ϳ

WKZKEWKD1E<zWZKhD1^d E1WZK^dKZKsh^WK\E1

͘ϭͿ

WŽĚƌŽďŶĠ ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽ ƵŵşƐƚĢŶş Ă ƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠ ƵƐƉŽƎĄĚĄŶş ƐƚĂǀĞď ǀĞƎĞũŶĠ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ

͘ϭ͘ϭͿ sĞƎĞũŶĄƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş
ϭ͘ ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶǀǇŵĞǌƵũĞƉůŽĐŚǇƐĨƵŶŬĐşǀĞƎĞũŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͘
Ϯ͘ ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ǀǇŵĞǌƵũĞ ŚƌĂŶŝĐŝ ŽĚĚĢůƵũşĐş ƉůŽĐŚǇ ƐĨƵŶŬĐş ǀĞƎĞũŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş ŽĚ
ƐƚĂǀĞďŶşŚŽ ƉŽǌĞŵŬƵ ũĂŬŽ ŚƌĂŶŝĐŝ ǀǌƚĂǎĞŶŽƵ ŬůŝŶŝŝ ĚĞĨŝŶŽǀĂŶĠ ǀƎĞƓĞŶǉĐŚ ƉůŽĐŚĄĐŚ
ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚũĂŬŽƉƌŽƚĢũƓşƵůŝēŶşēĄƌƵǀǇŵĞǌĞŶŽƵŚƌĂŶŝĐĞŵŝƉŽǌĞŵŬƽƉĂƌĐ͘ē͘ϭϰϭͬϭĂϭϰϭͬϴ͕
ǀƓĞŬ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬ͘
ϯ͘ ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ǀǇŵĞǌƵũĞ ĚŽƚēĞŶĠ ƉůŽĐŚǇ ǀĞƎĞũŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş ũĂŬŽ ǀĞƎĞũŶĠ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͕
ũĞŚŽǎ ƐŽƵēĄƐƚş ũĞ ƉŽǌĞŵŶş ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ ƐŽďŽƵƐŵĢƌŶǉŵ ƉƌŽǀŽǌĞŵ ǌƉƎşƐƚƵƉŸƵũşĐş ƉŽǌĞŵŬǇ
ƌŽĚŝŶŶǉĐŚ ĚŽŵƽ Ă ũĞŚŽǎ ŶĞĚşůŶŽƵ ƐŽƵēĄƐƚş ũĞ ǌĞůĞŸ ǀƉĄƐƵ ƉŽĚĠů ǀǇŵĞǌĞŶǉĐŚ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ
ƉŽǌĞŵŬƽ͘
ϰ͘ ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶƐƚĂŶŽǀƵũĞŵŝŶŝŵĄůŶşƓşƎŬƵƚŽŚŽƚŽǀĞƎĞũŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşϴŵʹƚĂƚŽŚŽĚŶŽƚĂũĞ
ĐŚĄƉĄŶĂũĂŬŽĐĞůĄƓşƎĞƐƚĄǀĂũşĐşƵůŝĐĞ͕ǀēĞƚŶĢƎĞƓĞŶǉĐŚƉůŽĐŚƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚʹǀŝǌǀǇŵĞǌĞŶşĚůĞ
ďŽĚƵϮ͘ƚĠƚŽŬĂƉŝƚŽůǇ͘
ϱ͘ ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶǀǇŵĞǌƵũĞƉůŽĐŚǇƐĨƵŶŬĐşǀĞƎĞũŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵǀƌĄŵĐŝƎĞƓĞŶĠŚŽ
ƷǌĞŵşƵƌēĞŶĠƉƌŽƵŵşƐƚĢŶş͗




ƉƎşǌĞŵŶşǌĞůĞŶĢ;ƚƌĂǀŶĂƚĠƉůŽĐŚǇ͕ƉŽŬƌǇǀŶĄǌĞůĞŸ͕ĂƉŽĚ͘Ϳ͕
ƐũĞǌĚƽĂƉƎşƉŽũĞŬŶĂƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ͕
ƐƚĂǀĞďǀĞƎĞũŶĠƚĞĐŚŶŝĐŬĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͕

ϲ͘ sƉůŽĐŚĄĐŚƐĨƵŶŬĐşǀĞƎĞũŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşũĞĚĄůĞƉƎşƉƵƐƚŶĠ



ƵŵşƐƛŽǀĂƚĚŽƉƌĂǀŶşǌŶĂēŬǇĂŝŶĨŽƌŵĂēŶşƚĂďƵůĞ͕ũĞŶŶĂŚƌĂŶŝĐşĐŚƉůŽĐŚǇ͖
ƌĞĂůŝǌŽǀĂƚǀĞƎĞũŶĠŽƐǀĢƚůĞŶş͘

ϳ͘ sƉůŽĐŚĄĐŚƐĨƵŶŬĐşǀĞƎĞũŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşũĞƉŽĚŵşŶĢŶĢƉƎşƉƵƐƚŶĠ


ƵŵşƐƛŽǀĄŶşƐƚĂǀĞďǀĞƎĞũŶĠĚŽƉƌĂǀŶşŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇʹƌŽǌƓŝƎŽǀĄŶşƐƚĄǀĂũşĐşǌƉĞǀŶĢŶĠēĄƐƚŝ
ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͘

ϴ͘ sƉůŽĐŚĄĐŚƐĨƵŶŬĐşǀĞƎĞũŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşũĞŶĞƉƎşƉƵƐƚŶĠ






ƵŵşƐƛŽǀĂƚŬĂŵĞŶǇ͕ƉĂƚŶşŬǇĂũŝŶĠƉƌǀŬǇďƌĄŶşĐşƉůŶĠƉƌƽĐŚŽĚŶŽƐƚŝ͘


ϲ

͘ϭ͘ϮͿ ŽƉƌĂǀŶşŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ;ǀĞƎĞũŶĄͿ
ϭ͘ ^ƚĂǀďǇ ǀĞƎĞũŶĠ ĚŽƉƌĂǀŶş ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ ũĞ ǀƎĞƓĞŶĠŵ ƷǌĞŵş ƉƎşƉƵƐƚŶĠ ƵŵşƐƚŝƚ ũĞŶ ǀĞ
ǀǇŵĞǌĞŶǉĐŚƉůŽĐŚĄĐŚƐĨƵŶŬĐşǀĞƎĞũŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşʹǀŝǌǀǉƓĞ͘
Ϯ͘ KďĞĐŶĠƉŽĚŵşŶŬǇǀĞƎĞũŶĠĚŽƉƌĂǀŶşŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ



ƵƐƉŽƎĄĚĄŶş ƐƚĂǀĞď ǀĞƎĞũŶĠ ĚŽƉƌĂǀŶş ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ ŵƵƐş ƵŵŽǎŶŝƚ ďĞǌƉĞēŶǉ ƉŽŚǇď ŽƐŽď
ƐŽŵĞǌĞŶŽƵƐĐŚŽƉŶŽƐƚşƉŽŚǇďƵĂŽƌŝĞŶƚĂĐĞ͕
ŶĞŶşƉƎşƉƵƐƚŶĄǌŵĢŶĂƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŬĠƐƚƌƵŬƚƵƌǇǌĚƽǀŽĚƽŽĚƐƚƌĂŸŽǀĄŶşĚŽƉƌĂǀŶşĐŚǌĄǀĂĚŶĂĚ
ƌĄŵĞĐƎĞƓĞŶşƐƚĂŶŽǀĞŶĠŚŽƌĞŐƵůĂēŶşŵƉůĄŶĞŵͲĚŽƉƌĂǀŶşǌĄǀĂĚǇďƵĚŽƵƎĞƓĞŶǇƉƎşƉĂĚŶŽƵ
ǌŵĢŶŽƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞĚŽƉƌĂǀǇ͘

ϯ͘ WƌŽũĞĚŶŽƚůŝǀĠƚǇƉǇǀĞƎĞũŶĠĚŽƉƌĂǀŶşŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇƐĞƐƚĂŶŽǀƵũşƉŽĚŵşŶŬǇ
ŵşƐƚŶşŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞĂǀǉǌŶĂŵŶĠƉůŽĐŚǇƉĢƓşĚŽƉƌĂǀǇ















ǀƷǌĞŵş ƐĞ ƵŵşƐƛƵũş ǌĄƐĂĚŶĢ ŵşƐƚŶş ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ ƐŵşƓĞŶĠ ;ǀŽǌŝĚůŽǀĄ͕ ƉĢƓş Ă ĐǇŬůŝƐƚŝĐŬĄ
ĚŽƉƌĂǀĂͿ ƐŽŵĞǌĞŶǉŵ ƉƌŽǀŽǌĞŵ ŵŽƚŽƌŽǀǉĐŚ ǀŽǌŝĚĞů͕ Ă ƚŽ ǀǌĄƐĂĚĢ ũĂŬŽ ũĞĚŶŽƉƌƵŚŽǀĠ
ƐŽďŽƵƐŵĢƌŶǉŵƉƌŽǀŽǌĞŵ͕
ŽŵĞǌĞŶşƉƌŽǀŽǌƵŵŽƚŽƌŽǀǉĐŚǀŽǌŝĚĞůƐĞǀǌƚĂŚƵũĞ͗
 ŶĂ ŵŽƚŽƌŽǀĄ ǀŽǌŝĚůĂ ŶĂĚ ϯ͕ϱ ƚ͕ ũĞũŝĐŚǎ ƉŽŚǇď ǀƷǌĞŵş ũĞ ǀǇůŽƵēĞŶ
ƐǀǉũŝŵŬŽƵŶĞǌďǇƚŶĠĐşůŽǀĠĚŽƉƌĂǀŶşŽďƐůƵŚǇ͕
ƉƎşēŶĠƵƐƉŽƎĄĚĄŶşŵşƐƚŶşĐŚŬŽŵƵŶŝŬĂĐşƐŽŵĞǌĞŶǉŵƉƌŽǀŽǌĞŵŵŽƚŽƌŽǀǉĐŚǀŽǌŝĚĞůďƵĚĞ
ƐƉůŸŽǀĂƚƉĂƌĂŵĞƚƌǇ͗
 ƓşƎŬĂ ĚŽƉƌĂǀŶşŚŽ ƉƌŽƐƚŽƌƵ ŵŝŶŝŵĄůŶĢ ϯ͕ϱϬ ŵ Ɛƚşŵ͕ ǎĞ ǀŽĚƽǀŽĚŶĢŶǉĐŚ
ƉƎşƉĂĚĞĐŚ͕ ƐƉƎŝŚůĠĚŶƵƚşŵ ŬŵşƐƚŶşŵ ƉŽĚŵşŶŬĄŵ ƐƚĄǀĂũşĐş ǌĄƐƚĂǀďǇ͕ ůǌĞ
ƉƎŝƉƵƐƚŝƚŝƓşƎŬƵŵĞŶƓş͕
 ǀǉƓŬŽǀĠ ƵƐƉŽƎĄĚĄŶş ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ ďƵĚĞ ƎĞƓĞŶŽ ǀũĞĚŶŽƚŶĠ ƷƌŽǀŶŝ͕ ďĞǌ
ǀǉƓŬŽǀĠŚŽŽĚĚĢůĞŶşƉƌƵŚƽ͕
ǀǉŚǇďŶǇŶĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĐŚƌĞĂůŝǌŽǀĂƚĚůĞŵşƐƚŶşĐŚƉŽŵĢƌƽǀĞǀǌĚĄůĞŶŽƐƚĞĐŚĚůĞƉƎşƐůƵƓŶǉĐŚ
ŶŽƌĞŵ͕
ƉŽǀƌĐŚŬŽŵƵŶŝŬĂĐşďƵĚĞƎĞƓĞŶĚůĄǎĚĢŶǉŵƉŽǀƌĐŚĞŵʹŬĂŵĞŶŶĄĚůĂǎďĂŶĂǀǉƓŬƵǀĞĨŽƌŵĢ
ƓƚĢƚŽǀĠĚůĂǎďǇĚůĞŵşƐƚŶşĐŚǌǀǇŬůŽƐƚşĂŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠŚŽƉƽǀŽĚŶşŚŽƐƚĂǀƵ͕
ŽĚǀŽĚŶĢŶş ŬŽŵƵŶŝŬĂĐş ďƵĚĞ ƉƎĞĚŶŽƐƚŶĢ ƎĞƓĞŶŽ ǌƉƽƐŽďĞŵ ƐŚŽĚŶǉŵ ƐĞ ƐƚĄǀĂũşĐşŵ
ŽĚǀŽĚŶĢŶşŵŬŽŵƵŶŝŬĂĐşǀŶĂǀĂǌƵũşĐşŵƷǌĞŵş͕
ƉƌŽǀŽǌǀŽǌŝĚůŽǀĠĚŽƉƌĂǀǇ͕ĐŚŽĚĐƽĂĐǇŬůŝƐƚƽďƵĚĞǌĄƐĂĚŶĢƎĞƓĞŶũĂŬŽƐƉŽůĞēŶǉʹǀŝǌǀǉƓĞ͕
ŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠƐşƚĢĂƉƎşƉŽũŬǇũĞƉƎşƉƵƐƚŶĠƵŬůĄĚĂƚǀĐĞůĠŵƓşƎŬŽǀĠŵƉƌŽƐƚŽƌƵŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͘


ϳ

ƉĂƌŬŽǀĂĐşĂŽĚƐƚĂǀŶĠƉůŽĐŚǇ







ũĞ ƉƎşƉƵƐƚŶĠ ƌŽǌƓşƎĞŶş ƉůŽĐŚǇ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ ũĞŶ ĚůĞ ƉŽĚŵşŶĞŬ ǀǇƵǎŝƚş ƉůŽĐŚ ǀĞƎĞũŶǉĐŚ
ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͕
ƉĂƌŬŽǀĂĐş Ă ŽĚƐƚĂǀŶĠ ƉůŽĐŚǇ ŶĞũƐŽƵ ǀƉůŽĐŚĄĐŚ ƐĨƵŶŬĐş ǀĞƎĞũŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş ǀǌĄƐĂĚĢ
ƉƎşƉƵƐƚŶĠ͕ ŽĚƐƚĂǀŶĠ ƉůŽĐŚǇ ŵƵƐş ďǉƚ ƎĞƓĞŶǇ ǀǉŚƌĂĚŶĢ ǀƌĄŵĐŝ ĚŽƚēĞŶǉĐŚ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ
ƉŽǌĞŵŬƽ͕
ŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠƐşƚĢĂƉƎşƉŽũŬǇũƐŽƵƉƎşƉƵƐƚŶĠ͕
ƉŽǀƌĐŚƉůŽĐŚďƵĚĞƎĞƓĞŶĚůĄǎĚĢŶǉŵƉŽǀƌĐŚĞŵʹƐŚŽĚŶĢƐƉŽǀƌĐŚĞŵŬŽŵƵŶŝŬĂĐş͕
ŽĚǀŽĚŶĢŶş ďƵĚĞ ƉƎĞĚŶŽƐƚŶĢ ƎĞƓĞŶŽ ǌƉƽƐŽďĞŵ ƐŚŽĚŶǉŵ ƐĞ ƐƚĄǀĂũşĐşŵ ŽĚǀŽĚŶĢŶşŵ
ŬŽŵƵŶŝŬĂĐş͕ƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚĂŽĚƐƚĂǀŶǉĐŚƉůŽĐŚǀŶĂǀĂǌƵũşĐşŵƷǌĞŵş͕

͘ϭ͘ϯͿ dĞĐŚŶŝĐŬĄŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ;ǀĞƎĞũŶĄͿ
ϭ͘ ^ƚĄǀĂũşĐş ƐǇƐƚĠŵ ůŝŶŝŽǀǉĐŚ ƚƌĂƐ Ă ŽďũĞŬƚƽ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ ǀƷǌĞŵş ũĞ ƐƚĂďŝůŝǌŽǀĂŶǉ͕
ǀēĞƚŶĢŬŽƌŝĚŽƌƽĚĂŶǉĐŚũĞũŝĐŚŽĐŚƌĂŶŶǉŵŝ͕ƌĞƐƉ͘ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵŝƉĄƐŵǇ͘
Ϯ͘ ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶƉƎŝƉŽƵƓƚşŶŽǀĠůŝŶŝŽǀĠƚƌĂƐǇƚĞĐŚŶŝĐŬĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇĂŶŽǀĠƐƚĂǀďǇƚĞĐŚŶŝĐŬĠ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ Ă ǌĂƎşǌĞŶş ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚ ũĞŶ ǀƉŽǌĞŵĐşĐŚ Ă ƉůŽĐŚĄĐŚ ǀĞƎĞũŶĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͕
ƐǀǉũŝŵŬŽƵ ƌŽǌƓşƎĞŶş ŬĂƉĂĐŝƚ ƐƚĄǀĂũşĐşĐŚ ƚƌĂƐ͘ DŝŵŽ ƚǇƚŽ ƉůŽĐŚǇ Ă ƉŽǌĞŵŬǇ ũĞ ŶĞǌďǇƚŶĄ
ƚĞĐŚŶŝĐŬĄŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂƉƎşƉƵƐƚŶĄũĞŶǀƉƎşƉĂĚĞĐŚ͕ŬĚǇũŝŶĠƎĞƓĞŶşŶĞŶşƚĞĐŚŶŝĐŬǇŵŽǎŶĠŶĞďŽ
ũĞĞŬŽŶŽŵŝĐŬǇŶĞƵĚƌǎŝƚĞůŶĠ͘
ϯ͘ ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ŶĂǀƌŚƵũĞ ƉƌŽĚůŽƵǎĞŶş ǀŽĚŽǀŽĚŶşŚŽ ƎĂĚƵ ǀƵů͘ ĢůŽŚŽƌƐŬĠ ʹ ǀŝǌ ŐƌĂĨŝĐŬĄ ēĄƐƚ
ǀǉŬƌĞƐē͘/͘͘ϮͲsǉŬƌĞƐǀĞƎĞũŶĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͘
ϰ͘ >ŝŬǀŝĚĂĐĞŽĚƉĂĚŶşĐŚǀŽĚ



ƐƉůĂƓŬŽǀĠǀŽĚǇůŝŬǀŝĚŽǀĂƚŶĂƉŽũĞŶşŵŶĂƐƚŽŬƵŽĚĚşůŶĠŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͕
ĚĞƓƛŽǀĠǀŽĚǇůŝŬǀŝĚŽǀĂƚƉƎĞĚŶŽƐƚŶĢǌĂƐĂŬŽǀĄŶşŵŶĞďŽƌĞĐǇŬůĂĐşǀŵşƐƚĢƐƉĂĚƵ͘

ϱ͘ ^ƚĂǀďǇĂǌĂƎşǌĞŶşŝŶǎĞŶǉƌƐŬǉĐŚƐşƚş



ƐƚĂǀďǇ Ă ǌĂƎşǌĞŶş ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ ǀĞĚĞŶĠ ũĂŬŽ ǀǌĚƵƓŶĄ ǀĞĚĞŶş Ă ǌĂƎşǌĞŶş ũƐŽƵ
ƉƎşƉƵƐƚŶĠǀǉŚƌĂĚŶĢũĂŬŽƐƚĄǀĂũşĐşŶĞďŽũĂŬŽƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞƐƚĄǀĂũşĐşĐŚ
ŶĂĚǌĞŵŶş ƐƚĂǀďǇ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ ũƐŽƵ ƷǌĞŵŶĢ ŝ ŚŵŽƚŽǀĢ ƐƚĂďŝůŝǌŽǀĂŶĠ͕ ŶĞŶş
ƉƎşƉƵƐƚŶĠǌǀĢƚƓŽǀĄŶşŚŵŽƚŽǀĠŚŽŽďũĞŵƵ͘

ϲ͘ WŽĚŵşŶŬǇƉƌŽƵŵşƐƚĢŶşĂƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠƵƐƉŽƎĄĚĄŶşƐƚĂǀĞď͕ǌĂƎşǌĞŶşĂƉƌǀŬƽƉƌŽǀĞƎĞũŶĠŽƐǀĢƚůĞŶş͗


ůĂŵƉǇǀĞƎĞũŶĠŚŽŽƐǀĢƚůĞŶşũƐŽƵƵŵşƐƛŽǀĂŶĠǀǉŚƌĂĚŶĢũĂŬŽƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢƐƚŽũşĐşŽďũĞŬƚǇ͘

ϳ͘ sƉůŽƓĞƷǌĞŵşƎĞƓĞŶĠŵƌĞŐƵůĂēŶşŵƉůĄŶĞŵũĞŶĞƉƎşƉƵƐƚŶĠƵŵşƐƛŽǀĂƚǌĞũŵĠŶĂ









ŶŽǀĄŶĂĚǌĞŵŶşůŝŶŝŽǀĄǀĞĚĞŶş͕
ŶŽǀĠ ƐƚŽǎĄƌŽǀĠ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂēŶş ƐƚĂŶŝĐĞ͕ ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢ ƐƚŽũşĐş ŬŝŽƐŬŽǀĠ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂēŶş Ă
ƌŽǌǀŽĚŶĠƐƚĂŶŝĐĞŵŝŵŽŽďũĞŬƚǇ͕ŬƚĞƌĠĨŽƌŵŽƵŽĚƉŽǀşĚĂũşĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵƷǌĞŵş͕
ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠĂŶƚĠŶǇĂƐƚŽǎĄƌǇƐƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşŵŝĂƐƉŽũŽǀǉŵŝǌĂƎşǌĞŶşŵŝ͕
ƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşĂƐƉŽũŽǀĄǌĂƎşǌĞŶşŶĂƐƚƎĞĐŚĄĐŚŽďũĞŬƚƽ͘



ϴ

͘ϭ͘ϰͿ sĞƎĞũŶĄŽďēĂŶƐŬĄǀǇďĂǀĞŶŽƐƚ
ϭ͘ sĞƎĞũŶĄŽďēĂŶƐŬĄǀǇďĂǀĞŶŽƐƚŶĞŶşǀƷǌĞŵşƵŵşƐƛŽǀĄŶĂ͘

͘ϮͿ

WŽĚƌŽďŶĠ ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽ ƵŵşƐƚĢŶş Ă ƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠ ƵƐƉŽƎĄĚĄŶş ƐƚĂǀĞď͕ ŬƚĞƌĠ ŶĞũƐŽƵ
ǌĂŚƌŶƵƚǇĚŽƐƚĂǀĞďǀĞƎĞũŶĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ

ϭ͘ ^ƚĂǀďǇ͕ ŬƚĞƌĠ ŶĞũƐŽƵ ǌĂŚƌŶƵƚǇ ĚŽ ƐƚĂǀĞď ǀĞƎĞũŶĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ ʹ ǌŚůĞĚŝƐŬĂ ƉŽĚƌŽďŶǉĐŚ
ƉŽĚŵşŶĞŬ ƉƌŽ ƵŵşƐƚĢŶş Ă ƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠ ƵƐƉŽƎĄĚĄŶş ƐƚĂǀĞď͕ ŬƚĞƌĠ ŶĞũƐŽƵ ǌĂŚƌŶƵƚǇ ĚŽ ƐƚĂǀĞď
ǀĞƎĞũŶĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͕ƌŽǌůŝƓƵũĞƌĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶƐƚĂǀďǇ͗







ƐƚĂǀďǇ͕
ƐƚĂǀďǇ͕
ƐƚĂǀďǇ͕
ŽƉůŽĐĞŶş͕
ƐƚĂǀďǇĂƉƌǀŬǇĚƌŽďŶĠĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌǇ͕
ƐƚĂǀďǇŽƐƚĂƚŶş͘

Ϯ͘ ^ƚĂǀďǇ͕ ŬƚĞƌĠ ŶĞũƐŽƵ ǌĂŚƌŶƵƚǇ ĚŽ ƐƚĂǀĞď ǀĞƎĞũŶĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ Ͳ ůǌĞ ǀƌĄŵĐŝ ĚŽƚēĞŶĠŚŽ
ƉŽǌĞŵŬƵƵŵşƐƛŽǀĂƚǀǉŚƌĂĚŶĢǀƉůŽĐŚĄĐŚ͕ǀŶŝĐŚǎũĞũĞũŝĐŚƵŵşƐƚĢŶşƉƎşƉƵƐƚŶĠ͘
ϯ͘ ŽƚēĞŶǉŵƉŽǌĞŵŬĞŵĚůĞǀǉƓĞƵǀĞĚĞŶĠŚŽďŽĚƵ;ϮͿƐĞƌŽǌƵŵş͗
 Ƶ ƐƚĂǀĞď ͕  Ă  Ͳ ƐƚĂǀĞďŶş ƉŽǌĞŵĞŬ ǌƉƌĂǀŝĚůĂ ƉŽĚ ũĞĚŶşŵ ƉĂƌĐĞůŶşŵ
ēşƐůĞŵ͕
 Ƶ ŽƉůŽĐĞŶş Ͳ ƐƚĂǀĞďŶş ƉŽǌĞŵĞŬ ǌƉƌĂǀŝĚůĂ ƉŽĚ ũĞĚŶşŵ ƉĂƌĐĞůŶşŵ ēşƐůĞŵ
ŶĞďŽŶĞƐƚĂǀĞďŶşƉŽǌĞŵĞŬƐǀǉũŝŵŬŽƵƉŽǌĞŵŬƽĂƉůŽĐŚƐĨƵŶŬĐşǀĞƎĞũŶǉĐŚ
ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͕
 Ƶ ƐƚĂǀĞď Ă ƉƌǀŬƽ ĚƌŽďŶĠ ĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌǇ Ă ƐƚĂǀĞď ŽƐƚĂƚŶşĐŚ ʹ ĐĞůĠ ƎĞƓĞŶĠ
ƷǌĞŵşďĞǌƌŽǌůŝƓĞŶş͘
ϰ͘ WƎŝƵŵşƐƛŽǀĄŶşĂƌĞĂůŝǌĂĐŝƐƚĂǀĞď͕ŬƚĞƌĠŶĞũƐŽƵǌĂŚƌŶƵƚǇĚŽƐƚĂǀĞďǀĞƎĞũŶĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇͲũĞ
ŶƵƚŶĠ ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚ ƉŽĚŵşŶŬǇ ŽĐŚƌĂŶǇ ŬƌĂũŝŶŶĠŚŽ ƌĄǌƵ Ă ƉŽĚƌŽďŶĠ ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽ ŽĐŚƌĂŶƵ
ŚŽĚŶŽƚĂĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵƷǌĞŵş͕ǀēĞƚŶĢƉŽĚŵşŶĞŬƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠŚŽƵƐƉŽƎĄĚĄŶşƐƚĂǀĞď͘
ϱ͘ ^ƚĂǀďǇ









ƐƚĂǀďǇŚůĂǀŶşƐĨƵŶŬĐşŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşŚŽďǇĚůĞŶş͕
ƐƚĂǀďǇ ŚůĂǀŶş ƐĨƵŶŬĐş ŽďēĂŶƐŬĠŚŽ ǀǇďĂǀĞŶş ũĞŶ ďĞǌ ǌǀǉƓĞŶǉĐŚ ŶĄƌŽŬƽ ŶĂ ĚŽƉƌĂǀŶş Ă
ƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵŽďƐůƵŚƵƉƎŝĚŽĚƌǎĞŶşǌĄƐĂĚǇ͕ǎĞŽďēĂŶƐŬĠǀǇďĂǀĞŶşũĞŵŽǎŶĠƵŵşƐƛŽǀĂƚũĞŶũĂŬŽ
ƐŽƵēĄƐƚƌŽĚŝŶŶĠŚŽĚŽŵƵ͕
ƵŵşƐƛƵũşƐĞ͗
 ǀǉŚƌĂĚŶĢǀƉůŽĐŚĄĐŚƐŵşƓĞŶǉĐŚŽďǇƚŶǉĐŚ͕
 ƚĂŬ͕ĂďǇƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂůǇůŝŶŝĞŽĚƐƚƵƉƵĂƐƚĂŶŽǀĞŶĠƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽƵŵşƐƛŽǀĄŶş
ƐƚĂǀĞď͕
 ũĂŬŽƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠƐƚĂǀĞďŶşŽďũĞŬƚǇƐŵŽǎŶǉŵƉƎŝĚƌƵǎĞŶşŵƐƚĂǀĞď͕


ϵ



ƉƌŽƐƚŽƌŽǀĄƌĞŐƵůĂĐĞƐƚĂǀĞďĂŽďũĞŬƚƽ
o ƉƽĚŽƌǇƐŶĄƐƚŽƉĂŽďũĞŬƚƽ
 ǀǇĐŚĄǌşǌƉƌĂǀŽƷŚůĠŚŽŽďĚĠůŶşŬŽǀĠŚŽƉƽĚŽƌǇƐƵ͕
 ŚůĂǀŶş ŽƐĂ ŽďũĞŬƚƵ ;ĚĞůƓş ŽƐĂͿ ũĞ ŽƌŝĞŶƚŽǀĄŶĂ ǀƌŽǌƉĢƚş ƷŚůƵ ĚĂŶĠŚŽ
ƉŽĚĠůŶǉŵ ƐŵĢƌĞŵ ƐƚĂǀĞďŶş ƉĂƌĐĞůǇ Ă ǀƌƐƚĞǀŶŝĐş ǀĞĚŽƵĐş ƉƎĞƐ ĚŽƚēĞŶǉ
ƐƚĂǀĞďŶşƉŽǌĞŵĞŬǀŵşƐƚĢƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀďǇ͕


 ƉƽĚŽƌǇƐŶĄƓşƎŬĂŚůĂǀŶşŚŽŽďũĞŬƚƵϲŵͲϵŵ;ƉƌƽŵĢƚƉƽĚŽƌǇƐƵϭ͘EWͿ͕
 ƉƽĚŽƌǇƐŶĄĚĠůŬĂŚůĂǀŶşŚŽŽďũĞŬƚƵϴŵͲϭϮŵ;ƉƌƽŵĢƚƉƽĚŽƌǇƐƵϭ͘EWͿ͕


o ǀǉƓŬĂŽďũĞŬƚƽ
 ũƐŽƵƉƎşƉƵƐƚŶĠŽďũĞŬƚǇũĞĚŶŽƉŽĚůĂǎŶşƐƉŽĚŬƌŽǀşŵͬŽďǇƚŶǉŵƉŽĚŬƌŽǀşŵ
 ǀǉƓŬĂ ŽďũĞŬƚƵ ũĞ ĚĂŶĄ ǀǉƓŬŽƵ ƐƚƎĞƓŶşŚŽ ŚƎĞďĞŶĞ ŶĞďŽ ŶĞũǀǇƓƓş ŚƌĂŶǇ
ƐƚƎĞĐŚǇͬĂƚŝŬǇŶĂĚƚĞƌĠŶĞŵ;ƵƉƌĂǀĞŶǉŵŶĞďŽƌŽƐƚůǉŵͿǀǌƚĂǎĞŶŽƵŬŵşƐƚƵ
ŶĂŽďǀŽĚƵƉƽĚŽƌǇƐŶĠŚŽƉƌƽŵĢƚƵŽďũĞŬƚƵ͕ŬƚĞƌĠŵĄŶĞũŶŝǎƓşŶĂĚŵŽƎƐŬŽƵ
ǀǉƓŬƵ ƚĞƌĠŶƵ͕ ƉƎŝēĞŵǎ ƚĂŬƚŽ ĚĞĨŝŶŽǀĂŶĄ ĐĞůŬŽǀĄ ǀǉƓŬĂ ŽďũĞŬƚƵ ŶĞƐŵş
ƉƎĞŬƌŽēŝƚϵ͕ϰŵ͕
 ũĞƉƎşƉƵƐƚŶĄŬŽŶƐƚƌƵŬēŶşǀǉƓŬĂ
x ϭ͘EWŵĂǆ͘Ϯ͕ϴŵ͕
x ƉŽĚŬƌŽǀş ŵĂǆ͘ Ϯ͕ϲ ŵ ;ŵŝŶ͘ ŶĂĚ ƉŽůŽǀŝŶŽƵ ƉůŽĐŚǇ ƉŽĚŬƌŽǀşͿ ʹ
ƵƐƚƎĞĐŚƐĞĚůŽǀǉĐŚĂƉŽůŽǀĂůďŽǀǉĐŚŽĚǀŽǌĞŶŽƵŽĚƐŬůŽŶƵƐƚƎĞĐŚǇ
ĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞŬƌŽǀƵ͕



ϭϬ

o

o

o

o
o

ϲ͘ ^ƚĂǀďǇ









 ũĞƉƎşƉƵƐƚŶĄƉŽĚĞǌĚşǀŬĂǀǇƐŽŬĄŵĂǆ͘ϭ͕ϮŵŽĚƷƌŽǀŶĢƵƉƌĂǀĞŶĠŚŽƚĞƌĠŶƵ
ǀǌƚĂǎĞŶĂŬƚĞƌĠŶƵƐŶĞũŶŝǎƓşŶĂĚŵŽƎƐŬŽƵǀǉƓŬŽƵ͕
 ũĞƉƎşƉƵƐƚŶĄƉƽĚŶşŶĂĚĞǌĚşǀŬĂŵĂǆ͘Ϭ͕ϲŵ͕
ƉŽĚǌĞŵŶşƉŽĚůĂǎş
 ƉŽĚƐŬůĞƉĞŶş ŽďũĞŬƚƽ ũĞ ƉƎşƉƵƐƚŶĠ͕ ǌĚŝ ƉŽĚǌĞŵŶşŚŽ ƉŽĚůĂǎş ʹ ǀŝǌ ǀǉƓŬĂ
ŽďũĞŬƚƵͬƉŽĚĞǌĚşǀŬĂ͕
 ƉƎşƉĂĚŶĄŶĞǌďǇƚŶĄƷƉƌĂǀĂƚĞƌĠŶƵƉƌŽǀƐƚƵƉͬŐĂƌĄǎŽǀĄǀƌĂƚĂƉƎşƉƵƐƚŶĄũĞŶ
ǀŶĞǌďǇƚŶĠŵƌŽǌƐĂŚƵĚŽǀǉƓŬǇŵĂǆ͘Ͳϭ͕ϬŵŽĚƷƌŽǀŶĢƵƉƌĂǀĞŶĠŚŽƚĞƌĠŶƵ͕
 ŵĂǆ͘ƓşƎŬĂŐĂƌĄǎŽǀǉĐŚǀƌĂƚϯ͕Ϭŵ͕
ƚǀĂƌǇƐƚƎĞĐŚ
 ƉƎşƉƵƐƚŶĠũƐŽƵƐƚƎĞĐŚǇƐĞĚůŽǀĠĂƉŽůŽǀĂůďŽǀĠ͕
 ŚůĂǀŶşŚƎĞďĞŶǀƉŽĚĠůŶĠŽƐĞŽďũĞŬƚƵ͕
 ƐŬůŽŶƓŝŬŵĠƌŽǀŝŶǇƐƚƎĞĐŚǇϰϬΣͲϰϱΣ͕
ƐƚƎĞƓŶşǀŝŬǉƎĞ
 ũĞŶ ǌƉƽƐŽďĞŵ ŬŽŵƉĂƚŝďŝůŶşŵ ƐƎĞƓĞŶşŵ ĚŽůŽǎŝƚĞůŶǉŵ ǀŽŬŽůŶş ŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠ
ǌĄƐƚĂǀďĢ͕
ŬŽŵşŶǇĂǀĞŶƚŝůĂēŶşǀǉǀŽĚǇ
 ǌĚĢŶĠƉƌǀŬǇƐŚůĂǀŝĐş͕
ŬůŝŵĂƚŝǌĂēŶşũĞĚŶŽƚŬǇ͕ƌĞŬƵƉĞƌĂĐĞ͕ĂƉŽĚ͘
 ũĞ ǀǇůŽƵēĞŶŽ ƵŵşƐƛŽǀĄŶş͕ ǌĂǀĢƓŽǀĄŶş͕ ĂƉŽĚ͘ ǀŶĢũƓşĐŚ ŬůŝŵĂƚŝǌĂēŶşĐŚ͕
ǀĞŶƚŝůĂēŶşĐŚĂƌĞŬƵƉĞƌĂēŶşĐŚũĞĚŶŽƚĞŬ͕ƚĞƉĞůŶǉĐŚēĞƌƉĂĚĞů͘

ƐƚĂǀďǇ ǀĞĚůĞũƓş͕ ƚũ͘ ƐƚĂǀďǇ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş ƐĞ ƐƚĂǀďĂŵŝ  ŶĞďŽ ƚǇƚŽ ƉŽĚŵŝŸƵũşĐş Ͳ ŐĂƌĄǎĞ͕
ĚƎĞǀŶşŬǇ͕ƉƎşƐƚƎĞƓŬǇŬƵƐŬůĂĚŶĢŶşŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉĐŚǀǉƉĢƐƚŬƽ͕ĂƉŽĚ͘
ƵŵşƐƛƵũşƐĞ͗
 ǀǉŚƌĂĚŶĢǀƉůŽĐŚĄĐŚƐŵşƓĞŶǉĐŚŽďǇƚŶǉĐŚ͕
 ĨŽƌŵŽƵ ǀĞƐƚĂǀĞď ĚŽ ƐƚĂǀĞď ŚůĂǀŶşĐŚ͕ ĨŽƌŵŽƵ ƉƎşƐƚĂǀĞď ŬĞ ƐƚĂǀďĄŵ
ŚůĂǀŶşŵ͕ƉƎşƉ͘ũĂŬŽƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŽďũĞŬƚǇ͘
'ĂƌĄǎĞʹƉƎşƉƵƐƚŶĄŵĂǆ͘ϭŐĂƌĄǎ͕ĂƚŽũĞŶǀƉƎşƉĂĚĢ͕ǎĞƚĂƚŽŶĞŶşƐŽƵēĄƐƚşŽďũĞŬƚƵ
ƉƌŽƐƚŽƌŽǀĄƌĞŐƵůĂĐĞƐƚĂǀĞďĂŽďũĞŬƚƽ
o ƉƽĚŽƌǇƐŶĄƐƚŽƉĂŽďũĞŬƚƽ
 ǀǇĐŚĄǌşǌƉƌĂǀŽƷŚůĠŚŽŽďĚĠůŶşŬŽǀĠŚŽƉƽĚŽƌǇƐƵ͕
 ƉƽĚŽƌǇƐŶĄƓşƎŬĂŽďũĞŬƚƵϮ͕ϱŵʹϱŵ;ƉƌƽŵĢƚƉƽĚŽƌǇƐƵͿ͕
 ƉƽĚŽƌǇƐŶĄĚĠůŬĂŽďũĞŬƚƵĐĐĂϯ͕ϱŵͲϳŵ;ƉƌƽŵĢƚƉƽĚŽƌǇƐƵͿ͕
ϭϭ

 ĐĞůŬŽǀĄĚĠůŬĂͬƓşƎŬĂƐůŽǎĞŶĠŚŽŽďũĞŬƚƵƵŽďũĞŬƚƵƐůŽǎĞŶĠŚŽǌĞƐƚĂǀďǇн
ŶĞƐŵşƉƎĞŬƌŽēŝƚƌŽǌŵĢƌǇ
x ƓşƎŬĂŵĂǆ͘ϵŵ͕
x ĚĠůŬĂŵĂǆ͘ϭϮŵ͕


o ǀǉƓŬĂŽďũĞŬƚƽ
 ũƐŽƵƉƎşƉƵƐƚŶĠŽďũĞŬƚǇũĞĚŶŽƉŽĚůĂǎŶş͕
 ǀǉƓŬĂ ŽďũĞŬƚƵ ũĞ ĚĂŶĄ ǀǉƓŬŽƵ ƐƚƎĞƓŶşŚŽ ŚƎĞďĞŶĞ ŶĞďŽ ŶĞũǀǇƓƓş ŚƌĂŶǇ
ƐƚƎĞĐŚǇͬĂƚŝŬǇŶĂĚƚĞƌĠŶĞŵ;ƵƉƌĂǀĞŶǉŵŶĞďŽƌŽƐƚůǉŵͿǀǌƚĂǎĞŶŽƵŬŵşƐƚƵ
ŶĂŽďǀŽĚƵƉƽĚŽƌǇƐŶĠŚŽƉƌƽŵĢƚƵŽďũĞŬƚƵ͕ŬƚĞƌĠŵĄŶĞũŶŝǎƓşŶĂĚŵŽƎƐŬŽƵ
ǀǉƓŬƵ ƚĞƌĠŶƵ͕ ƉƎŝēĞŵǎ ƚĂŬƚŽ ĚĞĨŝŶŽǀĂŶĄ ĐĞůŬŽǀĄ ǀǉƓŬĂ ŽďũĞŬƚƵ ŶĞƐŵş
ƉƎĞŬƌŽēŝƚ ϳ͕ϰ ŵ ;Ƶ ƐƚƎĞĐŚ ƐĞĚůŽǀǉĐŚ Ă ƉŽůŽǀĂůďŽǀǉĐŚͿ Ă ϴ͕ϭ ŵ Ƶ ƐƚƎĞĐŚ
ƉƵůƚŽǀǉĐŚ͕
 ũĞƉƎşƉƵƐƚŶĄŬŽŶƐƚƌƵŬēŶşǀǉƓŬĂϭEWŵĂǆ͘Ϯ͕ϴŵ͕
 ũĞƉƎşƉƵƐƚŶĄƉŽĚĞǌĚşǀŬĂǀǇƐŽŬĄŵĂǆ͘ϭ͕ϮŵŽĚƷƌŽǀŶĢƵƉƌĂǀĞŶĠŚŽƚĞƌĠŶƵ
ǀǌƚĂǎĞŶĂŬƚĞƌĠŶƵƐŶĞũŶŝǎƓşŶĂĚŵŽƎƐŬŽƵǀǉƓŬŽƵ͕
 ŶĞŶşƉƎşƉƵƐƚŶĄƉƽĚŶşŶĂĚĞǌĚşǀŬĂ͕
o ƉŽĚǌĞŵŶşƉŽĚůĂǎş
 ƉŽĚƐŬůĞƉĞŶş ŽďũĞŬƚƽ ũĞ ƉƎşƉƵƐƚŶĠ͕ ǌĚŝ ƉŽĚǌĞŵŶşŚŽ ƉŽĚůĂǎş ʹ ǀŝǌ ǀǉƓŬĂ
ŽďũĞŬƚƵͬƉŽĚĞǌĚşǀŬĂ͕
o ƚǀĂƌǇƐƚƎĞĐŚ
 ƉƎşƉƵƐƚŶĠũƐŽƵƐƚƎĞĐŚǇƐĞĚůŽǀĠ͕ƉŽůŽǀĂůďŽǀĠĂƉƵůƚŽǀĠ͕
 ƐŬůŽŶƓŝŬŵĠƌŽǀŝŶǇƐƚƎĞĐŚǇ
x ϯϬΣͲϰϬΣƵƐƚƎĞĐŚƉƵůƚŽǀǉĐŚ͕
x ϯϱΣͲϰϱΣƵƐƚƎĞĐŚƐĞĚůŽǀǉĐŚĂƉŽůŽǀĂůďŽǀǉĐŚ͕
o ŬŽŵşŶǇĂǀĞŶƚŝůĂēŶşǀǉǀŽĚǇ
 ŶĞũƐŽƵƉƎşƉƵƐƚŶĠ͕
 ǀĞŶƚŝůĂĐĞũĂŬŽƐŽƵēĄƐƚƐƚƎĞĐŚǇ͘
ϳ͘ ^ƚĂǀďǇ







ƐƚĂǀďǇ ĚŽƉůŸŬŽǀĠ ʹ ƉĞƌŐŽůǇ͕ ĂůƚĄŶǇ͕ ǌĂƐƚƎĞƓĞŶĠ ďĞƐşĚŬǇ͕ ǌĂŚƌĂĚŶş ŬƌďǇ͕ ƵĚşƌŶǇ͕ ǌĂŚƌĂĚŶş
ũĞǌşƌŬĂ͕ĂƉŽĚ͘
ƵŵşƐƛƵũşƐĞ͗
 ǀƉůŽĐŚĄĐŚƐŵşƓĞŶǉĐŚŽďǇƚŶǉĐŚĂǀƉůŽĐŚĄĐŚŽďǇƚŶǉĐŚǌĂŚƌĂĚ͕
 ũĂŬŽƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŽďũĞŬƚǇ
ƉƌŽƐƚŽƌŽǀĄƌĞŐƵůĂĐĞƐƚĂǀĞďĂŽďũĞŬƚƽ
ϭϮ

o ƉƽĚŽƌǇƐŶĄƐƚŽƉĂŽďũĞŬƚƽ
 ǀǇĐŚĄǌşǌƉƌĂǀŽƷŚůĠŚŽ͕ǀĢƚƓŝŶŽƵŽďĚĠůŶşŬŽǀĠŚŽƉƽĚŽƌǇƐƵ
 ƉƽĚŽƌǇƐŶĄƓşƎŬĂŚůĂǀŶşŚŽŽďũĞŬƚƵŵĂǆ͘ϯ͕ϱŵ
 ƉƽĚŽƌǇƐŶĄĚĠůŬĂŚůĂǀŶşŚŽŽďũĞŬƚƵŵĂǆ͘ϱŵ
o ǀǉƓŬĂŽďũĞŬƚƽ
 ũƐŽƵƉƎşƉƵƐƚŶĠŽďũĞŬƚǇũĞĚŶŽƉŽĚůĂǎŶş
 ǀǉƓŬĂŽďũĞŬƚƵŵĂǆ͘ϯ͕ϱŵ
o ƚǀĂƌǇƐƚƎĞĐŚ
 ƉƎşƉƵƐƚŶĠũƐŽƵƐƚƎĞĐŚǇƐĞĚůŽǀĠĂƉŽůŽǀĂůďŽǀĠ͕ƉƵůƚŽǀĠ
 ƐŬůŽŶƓŝŬŵĠƌŽǀŝŶǇƐƚƎĞĐŚǇ
x ŵŝŶ͘ϯϬΣƵƐƚƎĞĐŚƉƵůƚŽǀǉĐŚ
x ϯϱΣͲϰϱΣƵƐƚƎĞĐŚƐĞĚůŽǀǉĐŚĂƉŽůŽǀĂůďŽǀǉĐŚ
o ŬŽŵşŶǇ
 ǌĚĢŶĠƉƌǀŬǇƐŚůĂǀŝĐş
o ǌĂŚƌĂĚŶşũĞǌşƌŬĂĂďĂǌĠŶǇ
 ũĞŶũĂŬŽũĞǌşƌŬĂƉƎşƌŽĚŶş;ǀē͘ũĞǌşƌĞŬƵƌēĞŶǉĐŚŬĞŬŽƵƉĄŶşͿďĞǌǌĂƐƚƎĞƓĞŶş
 ƐƚĂǀďǇ ǀĞŶŬŽǀŶşĐŚ ďĂǌĠŶƽ ŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚ ĂŶŝ ŬƌǇƚǉĐŚ ŶĞũƐŽƵ ƉƎşƉƵƐƚŶĠ
ƐǀǉũŝŵŬŽƵƉƎşƌŽĚŶşĐŚǌĂŚƌĂĚŶşĐŚũĞǌşƌĞŬƐŵŽǎŶŽƐƚşŬŽƵƉĄŶş͘
ϴ͘ KƉůŽĐĞŶş





ŽƉůŽĐŽǀĄŶşƉŽǌĞŵŬƽũĞƉƎşƉƵƐƚŶĠǌĂƉŽĚŵşŶĞŬ͗
o ŵĂǆŝŵĄůŶş ǀǉƓŬĂ ŽƉůŽĐĞŶş ϭϲϬ Đŵ͕ ƉƎŝ ĨŽƌŵĢ ƉĂƐƚǀŝŶĄƎƐŬĠŚŽ ŽŚƌĂǌĞŶş
ŵĂǆ͘ϴϬĐŵ
o ŽƉůŽĐĞŶşďĞǌƉŽĚĞǌĚşǀŬǇ
o ǀǇƐŽŬĄŵşƌĂƉƌŽƐƚƵƉŶŽƐƚŝĂƉƌƽŚůĞĚŶŽƐƚŝ
ǌĄŬĂǌŽƉůŽĐŽǀĄŶşĨŽƌŵŽƵǌĚşĂƐƚĢŶ͕ĂƚŽǀēĞƚŶĢƌĄŬŽƐŽǀǉĐŚ͕ƉůĂƐƚŽǀǉĐŚēŝũŝŶǉĐŚǌĄƐƚĢŶ
ƉƎşƉƵƐƚŶǉŵĂƚĞƌŝĄůŽƉůŽĐĞŶş
o ĚƎĞǀĢŶĄŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞƐĚƎĞǀĢŶǉůĂƛŽǀĄŶşŵ;ǀŽĚŽƌŽǀŶĠŝƐǀŝƐůĠͿ
o ĚƌĄƚĢŶĠƉůĞƚŝǀŽǀē͘ƐůŽƵƉŬƽͲďĞǌŽƐƚŶĂƚĠŚŽēŝǎŝůĞƚŬŽǀĠŚŽĚƌĄƚƵ
o ƉĂƐƚǀŝŶĄƎƐŬĠŽŚƌĂǌĞŶşĚƎĞǀĢŶĠʹĚƎĞǀĢŶĠŬƽůǇĂŵĂǆ͘ϮǆǀŽĚŽƌŽǀŶǉĚƎĞǀĢŶǉƉƌǀĞŬ͕
ƉƎşƉ͘ĚƎĞǀĢŶĠŬƽůǇĂŵĂǆ͘ϮǆǀŽĚŽƌŽǀŶǉĚƌĄƚ

ϵ͘ ^ƚĂǀďǇĂƉƌǀŬǇĚƌŽďŶĠĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌǇ






ǀƷǌĞŵşũĞŶĂƉŽǌĞŵĐşĐŚĂŽďũĞŬƚĞĐŚǌĂŬĄǌĄŶŽƵŵşƐƛŽǀĄŶş͗
o ƌĞŬůĂŵŶşĐŚƐƚĂǀĞďĂǌĂƎşǌĞŶşĂŽƐƚĂƚŶşƌĞŬůĂŵǇ͕ǀēĞƚŶĢƌĞŬůĂŵŶşĐŚƚĂďƵůş
 ŶĂƓƚşƚŽǀǉĐŚƐƚĢŶĄĐŚ͕ďŽēŶşĐŚĨĂƐĄĚĄĐŚ
 ŶĂǀǉƉůŶşĐŚŽƚǀŽƌƽ
 ŶĂƐƚƎĞĐŚĄĐŚŽďũĞŬƚƽ
 ŶĂǀŽůŶǉĐŚƉůŽĐŚĄĐŚ
ǀƷǌĞŵşŶĞũƐŽƵƉƎşƉƵƐƚŶĠ͗
o ĐĞůŽƉůŽƓŶĠƌĞŬůĂŵŶşĂƉƌŽƉĂŐĂēŶşƉŽůĞƉǇǀǉƉůŶşŽƚǀŽƌƽĂĨĂƐĄĚ
o ĂŶƚĠŶŶş ƉƌǀŬǇ ŶĂ ĨĂƐĄĚĄĐŚ Ă ƐƚƎĞĐŚĄĐŚ ŽďũĞŬƚƽ ǀƉŽŚůĞĚŽǀĢ ĞǆƉŽŶŽǀĂŶǉĐŚ
ƉŽůŽŚĄĐŚ;ǀēĞƚŶĢƐĂƚĞůŝƚŶşĐŚĂŶƚĠŶ͕ŵŝŬƌŽǀůŶŶǉĐŚĂǁŝĨŝƉŽũşƚĞŬ͕ĂƉŽĚ͘Ϳ
o ŬůŝŵĂƚŝǌĂēŶşƉƌǀŬǇĂƚĞƉĞůŶĄēĞƌƉĂĚůĂŶĂĨĂƐĄĚĄĐŚĂƐƚƎĞĐŚĄĐŚŽďũĞŬƚƽ͕ŶĄŚƌĂĚŽƵ
ǀǉƉůŶşŽƚǀŽƌƽǀĞǆƉŽŶŽǀĂŶǉĐŚƉŽŚůĞĚŽǀǉĐŚƉŽůŽŚĄĐŚ͕ĂƉŽĚ͘

ϭϯ



ŵĂůŽƉůŽƓŶĠ ƌĞŬůĂŵŶş ĐĞĚƵůĞ ŶĂ ĨĂƐĄĚĄĐŚ ŽďũĞŬƚƽ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş Ɛ ƵŵşƐƚĢŶŽƵ ƉƌŽǀŽǌŽǀŶŽƵ͕
ƉŽŬƵĚ ƚŽƚŽ ƵŵşƐƚĢŶş ŶĞŶş ǀ ƌŽǌƉŽƌƵ Ɛ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ŽĐŚƌĂŶƵ ŬƵůƚƵƌŶşĐŚ ŚŽĚŶŽƚ͕ ũƐŽƵ
ƉƎşƉƵƐƚŶĠ

ϭϬ͘^ƚĂǀďǇŽƐƚĂƚŶş





^ŽůĄƌŶşƐǇƐƚĠŵǇ͕ǀĢƚƌŶşŬǇ͕ƐƚŽǎĄƌǇ
o ǀǉƌŽďĂĞůĞŬƚƌŝĐŬĠĞŶĞƌŐŝĞƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŬǉĐŚƐǇƐƚĠŵƽŶĞŶşƉƎşƉƵƐƚŶĄ͕
ǀǉũŝŵŬƵƚǀŽƎşǀǉƌŽďĂĞůĞŬƚƌŝĐŬĠĞŶĞƌŐŝĞƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵďĞǌŽĚƌĂǌŽǀǉĐŚƐƚƎĞƓŶşĐŚ
ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŬǉĐŚ ƉƌǀŬƽ ƉůŶĢ ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶǉĐŚ ĚŽ ƐƚƎĞĐŚǇ ŽďũĞŬƚƽ ƉƎŝ ŵĂǆŝŵĄůŶşŵ
ƉŽŬƌǇƚşũĞĚŶĠƵĐĞůĞŶĠƌŽǀŝŶǇƐƚƎĞĐŚĚŽϯϬй͕
o ǀǉƌŽďĂĞůĞŬƚƌŝĐŬĠĞŶĞƌŐŝĞĨŽƌŵŽƵǀƌƚƵůŽǀǉĐŚŐĞŶĞƌĄƚŽƌƽŶĞŶşƉƎşƉƵƐƚŶĄ͕
o ƵŵşƐƛŽǀĄŶşƐĂŵŽƐƚĂƚŶǉĐŚƐƚŽǎĄƌƽĂƐůŽƵƉƽƐǀǉũŝŵŬŽƵƐůŽƵƉƽĞů͘ůŝŶŝŽǀǉĐŚǀĞĚĞŶş
ŶĞŶşƉƎşƉƵƐƚŶĠ͕
o ƐŽůĄƌŶş ƐǇƐƚĠŵǇ ƉƌŽ ŽŚƎĞǀ ƚĞƉůĠ ǀŽĚǇ ŶĂ ƐƚƎĞĐŚĄĐŚ Ă ĨĂƐĄĚĄĐŚ ŽďũĞŬƚƽ Ă ŶĂ
ƐĂŵŽƐƚĂƚŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐşĐŚŶĞũƐŽƵƉƎşƉƵƐƚŶĠ͘
ZĞŬůĂŵŶşƐƚĂǀďǇĂǌĂƎşǌĞŶşĂƌĞŬůĂŵŶşƉŽƵƚĂēĞĂƉŽůĞƉǇ
o ƵǀĞĚĞŶĠƐƚĂǀďǇĂƉƌǀŬǇƌĞŬůĂŵǇŶĞũƐŽƵƉƎşƉƵƐƚŶĠ͘
KƐƚĂƚŶşƚĞĐŚŶŝĐŬĠƐƚĂǀďǇĂǌĂƎşǌĞŶş
o ƚĞĐŚŶŝĐŬĄ ǌĂƎşǌĞŶş ŶĂ ĨĂƐĄĚĄĐŚ Ă ƐƚƎĞĐŚĄĐŚ ŽďũĞŬƚƽ ʹ ǌĞũŵĠŶĂ ĂŶƚĠŶǇ͕ ƐĂƚĞůŝƚŶş
ĂŶƚĠŶǇ͕ ƉŽũşƚŬĂ͕ ŬůŝŵĂƚŝǌĂēŶş ũĞĚŶŽƚŬǇ͕ ƚĞƉĞůŶĄ ēĞƌƉĂĚůĂ͕ ĂƉŽĚ͕͘ ŬƚĞƌĄ ƚǀĂƌĞŵ͕
ŽďũĞŵĞŵ Ă ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀǉĐŚ ƎĞƓĞŶşŵ ǀǌĄƐĂĚĢ ŶĞǌĂƉĂĚĂũş ĚŽ ǀŝǌƵĄůŶşŚŽ ŬŽŶƚĞǆƚƵ
ŵşƐƚĂͲŶĞũƐŽƵƉƎşƉƵƐƚŶĠ͕
o ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠƐƚŽǎĄƌǇĂƐůŽƵƉǇǀǇƚǀĄƎĞũşĐşŶĞǎĄĚŽƵĐşǀĞƌƚŝŬĄůŶşŬŽŵƉŽŶĞŶƚǇǀƷǌĞŵş
ŶĞũƐŽƵƉƎşƉƵƐƚŶĠ͘

ϭϭ͘ŽƉƌĂǀŶşĂƚĞĐŚŶŝĐŬĄŽďƐůƵŚĂƉŽǌĞŵŬƽ






ĚŽƉƌĂǀŶşŽďƐůƵŚĂ
o ƐũĞǌĚǇŶĂƐƚĂǀĞďŶşƉŽǌĞŵŬǇůǌĞƌĞĂůŝǌŽǀĂƚǀǉŚƌĂĚŶĢǌƵůŝĐĞĢůŽŚŽƌƐŬĠ
o ĚŽƉƌĂǀŶşŽďƐůƵŚĂƉŽǌĞŵŬƽƉĂƌĐ͘ē͘ϮϵϱϰͬϯĂϮϵϱϰͬϰ͕ǀƓĞŬ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬʹƉƎşƐƚƵƉ
ǌŽŬŽůŶşĐŚƉŽǌĞŵŬƽ
ƚĞĐŚŶŝĐŬĄŽďƐůƵŚĂ
o ŶĂƉŽũĞŶşŶĂĞůĞŬƚƌŝĐŬŽƵĞŶĞƌŐŝŝ
 ǌd^E:ϲϬϬϯaƚƌĂŵďĞƌŬʹhŬŽƐƚĞůĂͬE:ϲϬϬϱaƚƌĂŵďĞƌŬʹhŬŽƐƚĞůĂ//
ĨŽƌŵŽƵ ƉŽĚǌĞŵŶşŚŽ ŬĂďĞůŽǀĠŚŽ ǀĞĚĞŶş EE ;ǀ Ƶů͘ ĢůŽŚŽƌƐŬĠͿ
ƐƌŽǌǀŽĚŶǉŵŝƐŬƎşŶĢŵŝǀƌŽǀŝŶĢŽƉůŽĐĞŶş
 ŶĂƉŽũĞŶş ŶĂ ƐƚĄǀĂũşĐş ŶĂĚǌĞŵŶş ǀĞĚĞŶş EE ǀƵů͘ ĢůŽŚŽƌƐŬĠ ũĞ ŵŽǎŶĠ͕
ǌĄƐĂĚŶĢǀƓĂŬĨŽƌŵŽƵƉŽĚǌĞŵŶşŚŽŬĂďĞůŽǀĠŚŽǀĞĚĞŶşEE
 ĚŽŵŽǀŶşƌŽǌǀŽĚǇŶĂǀůĂƐƚŶşŵƉŽǌĞŵŬƵͲǌƌŽǌǀŽĚŶǉĐŚƐŬƎşŶşǀŝǌǀǉƓĞ
o ŶĂƉŽũĞŶşŶĂ^d>ƉůǇŶŽǀŽĚ
 ǌ^d>ƉůǇŶŽǀŽĚƵŽĐĞůͬϴϬ͕ƌĞƐƉ͘ũĞŚŽƉŽŬƌĂēŽǀĄŶşŽĐĞůͬϯϮǀƵů͘ĢůŽŚŽƌƐŬĠ
o ŶĂƉŽũĞŶşŶĂǀŽĚŽǀŽĚʹƉŝƚŶĄǀŽĚĂ
 ǌǀĞƎĞũŶĠŚŽǀŽĚŽǀŽĚƵEϮϱWďǀƵů͘ĢůŽŚŽƌƐŬĠĚŽŵŽǀŶşŵŝƉƎşƉŽũŬĂŵŝ
ƐǀŽĚŽŵĢƌŶǉŵŝƓĂĐŚƚŝĐĞŵŝŶĂŚƌĂŶŝĐŝƐƚĂǀĞďŶşŚŽƉŽǌĞŵŬƵ
 ƉƎşƉƵƐƚŶĠ ũĞ ƉƌŽĚůŽƵǎĞŶş ǀŽĚŽǀŽĚŶşŚŽ ƎĂĚƵ ƐŵĢƌĞŵ ŬƉŽǌĞŵŬƵ ƉĂƌĐ͘ ē͘
ϮϵϱϰͬϭĂƉŽƐşůĞŶşE
 ĚŽŵŽǀŶşƌŽǌǀŽĚǇŶĂǀůĂƐƚŶşŵƉŽǌĞŵŬƵʹǌǀŽĚŽŵĢƌŶǉĐŚƓĂĐŚƚŝĐǀŝǌǀǉƓĞ
o ŶĂƉŽũĞŶşŶĂŬĂŶĂůŝǌĂēŶşƐşƛʹƐƉůĂƓŬŽǀĄŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ
ϭϰ

 ŶĂƉŽũĞŶş ŶĂ ƐƚŽŬƵ ŽĚĚşůŶĠ ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ E ϯϬϬ  ǀƵů͘ ĢůŽŚŽƌƐŬĠ
ĚŽŵŽǀŶşŵŝƉƎşƉŽũŬĂŵŝ͕ƓĂĐŚƚŝĐĞǀďůşǌŬŽƐƚŝŚƌĂŶŝĐĞƐƚĂǀĞďŶşŚŽƉŽǌĞŵŬƵĂ
ƉůŽĐŚǇǀĞƎĞũŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş
 ĚŽŵŽǀŶşƌŽǌǀŽĚǇŶĂǀůĂƐƚŶşŵƉŽǌĞŵŬƵʹǌƓĂĐŚƚŝĐǀŝǌǀǉƓĞ
o ůŝŬǀŝĚĂĐĞĚĞƓƛŽǀǉĐŚǀŽĚ
 ƉƎĞĚŶŽƐƚŶĢ ǌĂƐĂŬŽǀĄŶşŵ ƉƎĞďǇƚĞēŶǉĐŚ ĚĞƓƛŽǀǉĐŚ ǀŽĚ ǀŵşƐƚĢ ũĞũŝĐŚ
ƐƉĂĚƵ͕ ƚĞĚǇ ŶĂ ǀůĂƐƚŶşŵ ƉŽǌĞŵŬƵ͕ ƐŵŽǎŶŽƐƚş ũĞũŝĐŚ ƌĞĐǇŬůĂĐĞ Ă ǀǇƵǎŝƚş
ŬƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵ ƷēĞůƽŵ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşŵ ƐĚŽƚēĞŶŽƵ ůŽŬĂůŝƚŽƵ ʹ ƐƉůĂĐŚŽǀĄŶş͕
ǌĂůĠǀĄŶş͕ĂƉŽĚ͘
ϭϮ͘DĂƚĞƌŝĄůŽǀĠƎĞƓĞŶşŽďũĞŬƚƽĂǀǉƉůŶĢŽƚǀŽƌƽ͕ďĂƌĞǀŶŽƐƚ





͘ϯͿ

ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠƎĞƓĞŶşŚƌƵďĠƐƚĂǀďǇďĞǌƌĞŐƵůĂĐĞ
ǀŝǌƵĄůŶşĂŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠƎĞƓĞŶşǀŶĢũƓşĐŚƉŽǀƌĐŚƽĂǀǉƉůŶşŽƚǀŽƌƽ͗
o ŽďǀŽĚŽǀĠŚŽǌĚŝǀŽ
 ĚƎĞǀĢŶĄƌŽƵďĞŶĄŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞʹŵşƐƚŶşĨŽƌŵǇǌƉƌĂĐŽǀĄŶşĂǀĂǌĞď
 ŽŵşƚŬĂ ŚůĂĚŬĄ͕ ƉƽǀŽĚŶş ŵĂƚĞƌŝĄůǇ ĚŽŚůĞĚĂƚĞůŶĠ Ƶ ŚŝƐƚŽƌŝĐŬǉĐŚ ŽďũĞŬƚƽ
ǀŽŬŽůş
 ĚƎĞǀĢŶĄŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞƐƉƎşƉĂĚŶǉŵůĂƛŽǀĄŶşŵ͕ĚĞƓƚĢŶşŵʹƉŽƵǌĞƵƐƚĂǀĞď
Ă ƐƚĂǀĞď  Ă ǀĞ ƓƚşƚĞĐŚ ƐƚĂǀĞď  ʹ ǌĚĞ ǀǉŚƌĂĚŶĢ ũĞŶ ǀ ƷƌŽǀŶŝ ƉŽĚŬƌŽǀş
ŶĞďŽ Ϯ͘ EW ũĂŬŽ ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠ ƎĞƓĞŶş ƓƚşƚƵ ;ŶŝŬŽůŝǀ ĐĞůĠ ƓƚşƚŽǀĠ ƐƚĢŶǇͿ͖
ƉƌĞĨĞƌŽǀĄŶŽũĞƐǀŝƐůĠůĂƛŽǀĄŶşͬĚĞƓƚĢŶş
o ƉŽĚĞǌĚşǀŬĂ
 ŽŵşƚŬĂŚůĂĚŬĄ
 ŬĂŵĞŶŶĄ ƉŽĚĞǌĚşǀŬĂ Ă ;ŶĞďŽͿ ũĞũş ŝŵŝƚĂĐĞ ƐǀŽƵ ǀĞůŝŬŽƐƚş Ă ƚǀĂƌĞŵ
ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşŵşƐƚŶşƚƌĂĚŝĐŝ͕ƉƌŽǀĞĚĞŶĄǌƉƎşƌŽĚŶşĐŚŵĂƚĞƌŝĄůƽ
o ƐƚƎĞƓŶşŬƌǇƚŝŶĂʹƓƚşƉĂŶǉƓŝŶĚĞů͕ǀůĄŬŶŽĐĞŵĞŶƚŽǀĄƓĂďůŽŶĂ͕ƉĄůĞŶĄƚĂƓŬĂ͕ƉůĞĐŚŽǀĄ
ŬƌǇƚŝŶĂ ʹ ƉƌŽ ǀƓĞĐŚŶǇ ŵĂƚĞƌŝĄůǇ ũĞ ƐƚĂŶŽǀĞŶĂ ƉŽĚŵşŶŬĂ͕ ǎĞ ďĂƌĞǀŶŽƐƚ Ă ĨŽƌŵĂ
ďƵĚĞŽĚƉŽǀşĚĂƚŵşƐƚŶşƚƌĂĚŝĐŝĂďƵĚĞƐĞũĞĚŶĂƚŽďĞǌŽĚƌĂǌŽǀĠƉƌŽǀĞĚĞŶş͕
o ǀǉƉůŶĢ ŽƚǀŽƌƽ ʹ ĚƎĞǀĢŶĄ ŽŬŶĂ Ă ĚǀĞƎĞ͕ ƉŽƵǎŝƚş ĚƎĞǀŽ ŚůŝŶşŬŽǀǉĐŚ ǀǉƌŽďŬƽ ũĞ
ƉƎşƉƵƐƚŶĠ͕
o ƚǀĂƌŽƐůŽǀş ŶĞǎĄĚŽƵĐş ʹ ǀƷǌĞŵş ŶĞŶş ƉƎşƉƵƐƚŶĠ ƵǎşǀĄŶş ƚǀĂƌŽƐůŽǀŶǉĐŚ ƉƌǀŬƽ
ŶĞŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşĐŚ ŵşƐƚŶş ƚƌĂĚŝĐŝ ŶĞďŽ ƵƐƚĄůĞŶĠ ƚƌĂĚŝĐŝ ůĂƓƐŬĠ Ă ǀĂůĂƓƐŬĠ ŬƵůƚƵƌǇ
;ŶĂƉƎ͘ƉŽǀƌĐŚŽǀĄƷƉƌĂǀĂĂǌƉƽƐŽďǀĂǌďǇƉƌǀŬƽŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşƐŬĂŶĚŝŶĄǀƐŬǉŵǌĞŵşŵ͕
ŬĂŶĂĚƐŬǉŵĚƎĞǀŽƐƚĂǀďĄŵ͕ƚǇƌŽůƐŬǉŵƐƚĂǀďĄŵ͕ƐƚĂǀďĄŵŚƌĄǌĚĢŶǉŵ͕ĂƉŽĚ͘Ϳ͘
ďĂƌĞǀŶŽƐƚ ʹ ƉƎşƉƵƐƚŶĄ ũĞ ƉƽǀŽĚŶş ďĂƌĞǀŶŽƐƚ ƉƎşƌŽĚŶşĐŚ ŵĂƚĞƌŝĄůƽ Ă ďĂƌǀǇ ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐş
ƚƌĂĚŝĐŝ ŵşƐƚĂ͕ ŶĞũƐŽƵ ƉƎşƉƵƐƚŶĠ ƐǇƚĠ ƉĂƐƚĞůŽǀĠ ďĂƌĞǀŶĠ ŽĚƐƚşŶǇ Ă ŬŽŵďŝŶĂĐĞ ďĂƌĞǀ
ŶĞŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşƚǀĂƌŽƐůŽǀşŽďũĞŬƚƽ;ŐĞŽŵĞƚƌŝĐŬĠǀǌŽƌǇ͕ůŝŶŝĞĂƉƌƵŚǇďĞǌǀĂǌďǇŶĂƚǀĂƌŽƐůŽǀş͕
ĂƉŽĚ͘Ϳ͕ŶĞũƐŽƵƉƎşƉƵƐƚŶĠŵĂƚĞƌŝĄůǇƐǀǇƐŽŬŽƵŽĚƌĂǌŶŽƐƚş͘

hƌďĂŶŝƐƚŝĐŬĠĂĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽǌƉƌĂĐŽǀĄŶşƉƌŽũĞŬƚŽǀĠĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ

ϭ͘ ZĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚ




ƉŽĚŵşŶŬǇŽĐŚƌĂŶǇŬƌĂũŝŶŶĠŚŽƌĄǌƵ;ǀŝǌŬĂƉŝƚŽůĂ͘ϰͿ͕
ƉŽĚƌŽďŶĠƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽŽĐŚƌĂŶƵŚŽĚŶŽƚĂĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵƷǌĞŵş;ǀŝǌŬĂƉŝƚŽůĂͿ͕
ƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠŚŽƵƐƉŽƎĄĚĄŶşƐƚĂǀĞď;ǀŝǌŬĂƉŝƚŽůĂ͘ϮͿ͘

Ϯ͘ :ĂŬŽƉŽǀŝŶŶŽƵƐŽƵēĄƐƚƉƌŽũĞŬƚŽǀĠĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞǀǇǎĂĚŽǀĂƚ



ϭϱ



ƉŽĚƌŽďŶǉƉůĄŶŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞǀǉƐƚĂǀďǇǌĂŚƌŶƵũşĐşǌĞũŵĠŶĂŚĂƌŵŽŶŽŐƌĂŵĂǌƉƽƐŽďĚŽǀŽǌƵĂ
ŽĚǀŽǌƵŵĂƚĞƌŝĄůƵ͕ƉŽŚǇďƵƚĢǎŬĠƚĞĐŚŶŝŬǇ͕ǌĞũŵĠŶĂǀŽǌŝĚĞůŶĂĚϯ͕ϱƚĂƐƉĞĐŝĄůŶşĐŚǀŽǌŝĚĞů͕
ĂƉŽĚ͘

ϯ͘ ŽƉŽƌƵēƵũĞƐĞ



͘ϰͿ

ŽĚďŽƌŶĠ ǌĂƉŽũĞŶş ĂƵƚŽƌŝǌŽǀĂŶĠŚŽ ĂƌĐŚŝƚĞŬƚĂ ĚŽ ƉƎşƉƌĂǀǇ Ă ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ
ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ͕
ƉƌŽũĞĚŶĄŶşƉƌŽũĞŬƚŽǀĠĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞƐŽƌŐĄŶǇƉĂŵĄƚŬŽǀĠƉĠēĞ͘

WŽĚŵşŶŬǇŽĐŚƌĂŶǇŬƌĂũŝŶŶĠŚŽƌĄǌƵ

ϭ͘ ^ƚĂǀĞďŶşƉŽǌĞŵŬǇ


ƌĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶƐƚĂŶŽǀƵũĞǀƷǌĞŵşϯƐƚĂǀĞďŶşƉŽǌĞŵŬǇƐŵŽǎŶŽƐƚşƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀĞďǀƉůŽƓĞ
ƐŵşƓĞŶĠŽďǇƚŶĠ͕ĂƚŽƉĂƌĐĞůǇē͘Ϯϵϱϯ͕ϮϵϱϰͬϭĂϮϵϱϰͬϮ͕ǀƓĞŬ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬ͘

Ϯ͘ >ŝŶŝĞŽĚƐƚƵƉƵͲŽĚƐƚƵƉǇŽĚŚƌĂŶŝĐƐŽƵƐĞĚŶşĐŚƉŽǌĞŵŬƽ


ƌĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ƐƚĂŶŽǀƵũĞ ŵŝŶŝŵĄůŶş ŽĚƐƚƵƉ ŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ ƐƚĂǀĞď ŽĚ ƉŽĚĠůŶǉĐŚ ŚƌĂŶŝĐ
ƐŽƵƐĞĚŶşĐŚƉŽǌĞŵŬƽ
 ϲŵƉƌŽƐƚĂǀĞďŶşƉŽǌĞŵĞŬƉĂƌĐ͘ē͘Ϯϵϱϯ͕Ŭ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬ͕ũĂŬŽŽĚƐƚƵƉŽĚ
ƉŽǌĞŵŬƽƉĂƌĐ͘ē͘ϭϬϮͬϭ͕ϭϬϯͬϮ͕ǀƓĞŬ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬĂŽĚǀǇŵĞǌĞŶĠŚƌĂŶŝĐĞ
ǀĞƎĞũŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş Ă ƉƌŽ ƐƚĂǀĞďŶş ƉŽǌĞŵĞŬ ϮϵϱϰͬϮ͕ Ŭ͘Ʒ͘ aƚƌĂŵďĞƌŬ
ũĂŬŽŽĚƐƚƵƉŽĚǀǇŵĞǌĞŶĠŚƌĂŶŝĐĞǀĞƎĞũŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͕
 ϰŵũĂŬŽŽĚƐƚƵƉŽĚŽƐƚĂƚŶşĐŚƉŽǌĞŵŬƽĂŽĚŽƐƚĂƚŶşĐŚǀǇŵĞǌĞŶǉĐŚŚƌĂŶŝĐ
ǀĞƎĞũŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͘

ϯ͘ WƽĚŽƌǇƐŶǉƉƌƽŵĢƚ




ƉƌŽƌŽǌŚŽĚŽǀĄŶşŽƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀďǇǀƌĄŵĐŝƐƚĂǀĞďŶşŚŽƉŽǌĞŵŬƵ͕ǀƽēŝƉŽĚŵşŶŬĄŵƌĞŐƵůĂĐĞ
ũĞƌŽǌŚŽĚƵũşĐşƉƽĚŽƌǇƐŶǉƉƌƽŵĢƚϭ͘EWƐƚĂǀďǇĚŽƉůŶĢŶǉŽƉƌƽŵĢƚƉƎĞƐĂŚƵũşĐşĐŚďĂůŬſŶƽ͕
ƚĞƌĂƐ Ă ƉƌǀŬƽ ŽďĚŽďŶǉĐŚ ;ƉƽĚŽƌǇƐŶǉ ƉƌƽŵĢƚ ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐş ƉŽǎĂĚĂǀŬƽŵ ŶĂ ǌĂŬƌĞƐůĞŶş
ƐŬƵƚĞēŶĠŚŽŽďǀŽĚƵƐƚĂǀďǇĚŽŬĂƚĂƐƚƌƵŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚşͿ͕
ƉƎĞƐĂŚƐƚƎĞĐŚŶĂĚƉƽĚŽƌǇƐŶǉƉƌƽŵĢƚŶĂĚǌĞŵŶşĐŚƉŽĚůĂǎşďƵĚŽǀǇŵĂǆ͘ϭ͕Ϯŵ͘

ϰ͘ ^ƉĞĐŝĨŝĐŬĠƉŽĚŵşŶŬǇŽĐŚƌĂŶǇŬƌĂũŝŶŶĠŚŽƌĄǌƵ
WƌŽƐƚŽƌŽǀĄƌĞŐƵůĂĐĞʹƉƽĚŽƌǇƐŶĄƐƚŽƉĂ͕ƉĂƌĐĞůĂĐĞ



ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚŚŝƐƚŽƌŝĐŬŽƵŽƌŝĞŶƚĂĐŝƐƚĂǀĞďŶşĐŚƉŽǌĞŵŬƽǀƷǌĞŵş
ŶĞƉƎŝƉƵƐƚŝƚǀŶŝƚƎŶşĚĢůĞŶşƉŽǌĞŵŬƽŶĂĚƌĄŵĞĐŵŽǎŶŽƐƚŝǀǉƓĞƵǀĞĚĞŶĠ

WƌŽƐƚŽƌŽǀĄƌĞŐƵůĂĐĞʹǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƐƚƉŽǌĞŵŬƽ




ƐƚĂǀĞďŶşƉŽǌĞŵŬǇ
o ƉůŽĐŚǇƐŵşƓĞŶĠŽďǇƚŶĠƵƌēĞŶĠƉƌŽƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀĞď
 ƉƌŽĐĞŶƚŽ ǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƐƚŝ ƉŽǌĞŵŬƽ ŵĂǆ͘ ϰϬ й͕ ƉƎŝēĞŵǎ ŶĂ ƐƚĂǀĞďŶşŵ
ƉŽǌĞŵŬƵ ũĞ ƉƎşƉƵƐƚŶĠ ƵŵşƐƚĢŶş ũĞĚŶĠ ƐƚĂǀďǇ ŚůĂǀŶş Ž ƌŽǌŵĢƌĞĐŚ
ƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚǀŬĂƉŝƚŽůĞ͘ϮͿĂƐƚĂǀĞďĂ
o ƉůŽĐŚǇŽďǇƚŶǉĐŚǌĂŚƌĂĚ

ϭϲ

 ƉůŽĐŚǇŵĞǌŝƉůŽĐŚŽƵƐŵşƓĞŶŽƵŽďǇƚŶŽƵĂǀĞƎĞũŶǉŵƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşŵʹŵĂǆ͘
ǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƐƚ Ϯϱ й͕ ƉƎşƉƵƐƚŶĠ ũĞŶ ƐƚĂǀďǇ ƉƎşũĞǌĚŽǀǉĐŚ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐş͕
ĐŚŽĚŶşŬƽ͕ŽĚƐƚĂǀŶǉĐŚƐƚĄŶş͕ǌĂŚƌĂĚŶşĐŚũĞǌşƌĞŬ͕ĂƉŽĚ͘
 ŽƐƚĂƚŶşƉůŽĐŚǇŽďǇƚŶǉĐŚǌĂŚƌĂĚʹŵĂǆ͘ǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƐƚϭϱй͘


ƉƌŽĐĞŶƚĞŵ ǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƐƚŝ ƉŽǌĞŵŬƵ ƐĞ ƉƌŽ ƉŽƚƎĞďǇ ƚŽŚŽƚŽ ƌĞŐƵůĂēŶşŚŽ ƉůĄŶƵ ƌŽǌƵŵş
ƉƌŽĐĞŶƚƵĄůŶş ƉŽĚşů ǀǉŵĢƌǇ ĐĞůŬŽǀĠ ǌĂƐƚĂǀĢŶĠ ēĄƐƚŝ ƉŽǌĞŵŬƵ ;ǌĂŚƌŶƵũş ƐĞ ǀǉŵĢƌǇ
ƉƽĚŽƌǇƐŶĠŚŽƉƌƽŵĢƚƵƐƚĂǀĞď͕͕;ǀŝǌďŽĚϯ͘ƚĠƚŽŬĂƉŝƚŽůǇͿнǀǉŵĢƌĂǌƉĞǀŶĢŶǉĐŚƚĞƌĂƐ
н ǀǉŵĢƌĂ ǌƉĞǀŶĢŶǉĐŚ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐş Ă ŽĚƐƚĂǀŶǉĐŚ ƐƚĄŶşͿ ǀƽēŝ ĐĞůŬŽǀĠ ǀǉŵĢƎĞ ƉƎĞĚŵĢƚŶĠ
ƉůŽĐŚǇ ĚŽƚēĞŶĠŚŽ ƉŽǌĞŵŬƵ ;ƚũ͘ ĐĞůŬŽǀĠ ǀǉŵĢƎĞ ƉůŽĐŚǇ ƐŵşƓĞŶĠ ŽďǇƚŶĠ ƵƌēĞŶĠ ƉƌŽ
ƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀĞďŶĞďŽǀǉŵĢƎĞƉůŽĐŚǇŽďǇƚŶǉĐŚǌĂŚƌĂĚͿ͘

WŽǌŶ͗͘ йͲǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƐƚĚŽƚēĞŶǉĐŚƉůŽĐŚ
ƓƌĂĨŽǀĂŶĄƉůŽĐŚĂʹŵŽǎŶĠƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀĞď

 

ϱ͘ dĞƌĠŶŶşƷƉƌĂǀǇ͕ǌşĚŬǇ͕ƚĞƌĂƐǇ



Ϳ

ƉƎşƉƵƐƚŶĄǀǉƓŬĂƚĞƌĠŶŶşĐŚƷƉƌĂǀ͕ƐǀĂŚŽǀĄŶş͕ǌşĚĞŬ͕ƚĞƌĠŶŶşĐŚƚĞƌĂƐŵĂǆ͘ϭ͕ϬŵʹŚŽĚŶŽƚş
ƐĞĐĞůŬŽǀĄǀǉƓŬĂũĂŬŽƐŽƵēĞƚǀǉƓĞŬƷƉƌĂǀŶĂĚŝƉŽĚƷƌŽǀĞŸƐƚĄǀĂũşĐşŚŽƚĞƌĠŶƵ͕
ƚĞƌĠŶŶşƷƉƌĂǀǇ͕ƐǀĂŚŽǀĄŶş͕ǌşĚŬǇ͕ƚĞƌĠŶŶşƚĞƌĂƐǇ
o ŶĞƐŵşǌŵĢŶŝƚŽĚƚŽŬŽǀĠƉŽŵĢƌǇǀƷǌĞŵş͕
o ŶĞƐŵş ǀǇƚǀĄƎĞƚ ĚůŽƵŚĠ ƉŽŚůĞĚŽǀĠ ůŝŶŝĞ ǀǉƌĂǌŶĢ ƉĂƚƌŶĠ ǌĞũŵĠŶĂ ǌĞ aƚƌĂŵďĞƌƐŬĠ
dƌƷďǇ͕
o ŵƵƐş ďǉƚ ƉƌŽǀĞĚĞŶǇ ǌƉƽƐŽďĞŵ ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşŵ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ ŵşƐƚĂ ʹ ǌĞŵŝŶĂ
;ƐǀĂŚŽǀĄŶşͿ͕ŬĄŵĞŶ͕ǀǉƐĂĚďĂŵşƐƚƵŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşŵŝĚƌƵŚǇ͕ĂƉŽĚ͘

WKZKEWKD1E<zWZKK,ZEh,KEKd,Z<dZhjD1
ϭ͘ \ĞƓĞŶĠ ƷǌĞŵş ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚ ũĂŬŽ ƐŽƵēĄƐƚ ƉƌŽƐƚƎĞĚş ŬƵůƚƵƌŶş ƉĂŵĄƚŬǇ ʹ DWZ aƚƌĂŵďĞƌŬ͕ Ă ƚŽ
ǀēĞƚŶĢŬŽŵƉŽǌŝēŶşĐŚĂƉŽŚůĞĚŽǀǉĐŚƐŽƵǀŝƐůŽƐƚş͘
Ϯ͘ ZĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚƐƚƌƵŬƚƵƌƵŽŬŽůŶşǌĄƐƚĂǀďǇǀŶĂǀĂǌƵũşĐşDWZĂƚŽŵƵƵǌƉƽƐŽďŝƚĐŚĂƌĂŬƚĞƌ͕ŽďũĞŵ͕
ƚǀĂƌŽƐůŽǀşĂŵĂƚĞƌŝĄůŶŽǀǉĐŚƐƚĂǀĞď͘



ϭϳ

ϯ͘ ZĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚ ƉŽĚŵşŶŬǇ ŽĐŚƌĂŶǇ ŬƌĂũŝŶŶĠŚŽ ƌĄǌƵ ;ŬĂƉŝƚŽůĂ ͘ϰͿ ũĂŬŽ ŶĞĚşůŶŽƵ ƐŽƵēĄƐƚ
ƉŽĚƌŽďŶǉĐŚƉŽĚŵşŶĞŬƉƌŽŽĐŚƌĂŶƵŚŽĚŶŽƚĂĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵƷǌĞŵş͘
ϰ͘ ŚƌĄŶĢŶĄ ũĞ ǌĄŬůĂĚŶş ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŬĄ ƐƚƌƵŬƚƵƌĂ ĚĂŶĄ ǌĞũŵĠŶĂ ƵůŝĐş ĢůŽŚŽƌƐŬŽƵ͕ ǀēĞƚŶĢ
ŶĂǀƌǎĞŶĠŚŽ ƌŽǌƓşƎĞŶş ǀĞƎĞũŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͘ ĂůƓş ǀĞƎĞũŶĄ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş ʹ ƵůŝĐĞ͕ ǀĞƎĞũŶĢ
ƉƎşƐƚƵƉŶĠĚůŽƵŚĠƵůŝēŶşƉƌƽŶŝŬǇŶĂƉŽǌĞŵŬǇ͕ĂƉŽĚ͘ŶĞũƐŽƵƉƎşƉƵƐƚŶĠ͘
ϱ͘ ŚƌĄŶĢŶǉũĞǌĄŬůĂĚŶşƉƌŝŶĐŝƉƵƚǀĄƎĞŶşƐƚĂǀĞďŶşĐŚƉŽǌĞŵŬƽ͕ƚũ͘ƐƚĄǀĂũşĐşēůĞŶĢŶşƉĂƌĐĞůē͘Ϯϵϱϯ͕
ϮϵϱϰͬϭĂϮϵϱϰͬϮ͕ǀƓĞŬ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬ͘
ϲ͘ ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ƐƚĂŶŽǀƵũĞ ũĂŬŽ ƉŽŚůĞĚŽǀĠ ŚŽĚŶŽƚǇ ǀƷǌĞŵş͕ ŬƚĞƌĠ ŵƵƐş ďǉƚ ǀĞƓŬĞƌŽƵ ĚĂůƓş
ēŝŶŶŽƐƚşƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶǇĂƵŶŝĐŚǎŶĞƐŵşĚŽũşƚŬũĞũŝĐŚŶĂƌƵƓĞŶşŶĞďŽŬŶĂƌƵƓĞŶşƉƽƐŽďĞŶşǀƷǌĞŵş
ŶŽǀǉŵŝƐƚĂǀďĂŵŝŶĞďŽǌŵĢŶĂŵŝ͗
Ͳ

Ϳ

ǀŽůŶĄǌĄƐƚĂǀďĂƚƌĂĚŝēŶşŵŝĨŽƌŵĂŵŝƐƚĂǀĞďǀƷǌĞŵş͕ƚũ͘ƐƚĂǀĞďƉƌŽŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşďǇĚůĞŶş
ĚŽƚǀĄƎĞũşĐşŵŝũŝǎŶşƐǀĂŚǇ,ŽƌŶşŚŽWƎĞĚŵĢƐƚşũĂŬŽƉƌŽƚŝǀĄŚǇĚŽŵŝŶĂŶƚĢaƚƌĂŵďĞƌƐŬĠ
dƌƷďǇ͘

WKZKEWKD1E<zWZKszds\E1W\1E/s,K/sKdE1,KWZK^d\1
ϭ͘ EĞũƐŽƵƐƚĂŶŽǀĞŶǇƉŽĚƌŽďŶĠƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽǀǇƚǀĄƎĞŶşƉƎşǌŶŝǀĠŚŽǎŝǀŽƚŶşŚŽƉƌŽƐƚƎĞĚşŶĂĚƌĄŵĞĐ
ƉůĂƚŶǉĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐƽ͕ ŶŽƌĞŵ Ă ŶĂƎşǌĞŶş Ă ƉŽĚŵşŶĞŬ ǀǉƓĞ ƵǀĞĚĞŶǉĐŚ ;ǀ ƉƎĞĚĐŚŽǌşŵ ƚĞǆƚƵ
ƌĞŐƵůĂēŶşŚŽƉůĄŶƵͿ͘

&Ϳ

WKD1E<zWZKK,ZEhs\:E,KZs1WZKWKZE1K,ZEh
ϭ͘ EĞũƐŽƵǀǇŵĞǌĞŶǇƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽŽĐŚƌĂŶƵǀĞƎĞũŶĠŚŽǌĚƌĂǀşĂƉƌŽƉŽǎĄƌŶşŽĐŚƌĂŶƵŶĂĚƌĄŵĞĐ
ƉůĂƚŶǉĐŚƉƎĞĚƉŝƐƽ͕ŶŽƌĞŵĂŶĂƎşǌĞŶş͘

'Ϳ

szDE1s\:E WZK^W aE|,^ds͕s\:E WZK^W aE|,KWd\E1͕
^dsKWd\E1<:/aeKsE1KZEzWEK^d/^ddhszDE1
WKD<pWZK^E/͕WZK<dZ>WZs<WKD<pD^dsD
szs>^dE/d
ϭ͘ ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶŶĞǀǇŵĞǌƵũĞǀĞƎĞũŶĢƉƌŽƐƉĢƓŶĠƐƚĂǀďǇ͕ǀĞƎĞũŶĢƉƌŽƐƉĢƓŶĄŽƉĂƚƎĞŶş͕ƐƚĂǀďǇĂ
ŽƉĂƚƎĞŶşŬǌĂũŝƓƚĢŶşŽďƌĂŶǇĂďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝƐƚĄƚƵĂŶŝŶĞǀǇŵĞǌƵũĞƉŽǌĞŵŬǇƉƌŽĂƐĂŶĂĐŝ͕ƉƌŽŬƚĞƌĠ
ůǌĞƉƌĄǀĂŬƉŽǌĞŵŬƽŵǀǇǀůĂƐƚŶŝƚ͘

,Ϳ

szDE1s\:E WZK^W aE|,^dsWZK^dZE^ds1͕WZK<dZ>
hW>dE/dW\<hWE1WZsK
ϭ͘ ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ŶĞǀǇŵĞǌƵũĞ ǀĞƎĞũŶĢ ƉƌŽƐƉĢƓŶĠ ƐƚĂǀďǇ Ă ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͕ ƉƌŽ ŬƚĞƌĠ ůǌĞ ƵƉůĂƚŶŝƚ
ƉƎĞĚŬƵƉŶşƉƌĄǀŽ͘

/Ϳ

s|djDE1,ZK,KEhd1͕<dZZ'h>E1W>EE,Zh:
ϭ͘ ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶŶĞĚĞĨŝŶƵũĞǎĄĚŶĄƷǌĞŵŶşƌŽǌŚŽĚŶƵƚş͕ŬƚĞƌĄďǇŶĂŚƌĂǌŽǀĂů͘



ϭϴ

:Ϳ

K,KKWZ>/
ϭ͘ ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶŶĞƐƚĂŶŽǀƵũĞƉŽǀŝŶŶŽƐƚƵǌĂǀƎşƚĚŽŚŽĚƵŽƉĂƌĐĞůĂĐŝ͘

<Ϳ

j:KWKdh>/^dpZ'h>E1,KW>EhKWKdhs|<Z^p'Z&/<^d/
ϭ͘ ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶŵĄϭϳůŝƐƚƽƚĞǆƚŽǀĠēĄƐƚŝ͘
Ϯ͘ ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶʹŐƌĂĨŝĐŬĄēĄƐƚŽďƐĂŚƵũĞǀǉŬƌĞƐǇ



/͘͘ϭ

,ůĂǀŶşǀǉŬƌĞƐ 









ϭ͗ϭϬϬϬ

/͘͘Ϯ

sǉŬƌĞƐǀĞƎĞũŶĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ 





ϭ͗ϭϬϬϬ

ϭϵ























Z'h>E1W>E
adZDZ<ϰϮ



//͘͘KpsKE E1


dydKs^d

Ŷ/ŶŐ͘ĂƌĐŚ͘ůĞƓWĂůĂĐŬǉΘŬŽů͘Ŷ

ϭϬͬϮϬϮϬ



K^,

Ϳ j:KWp^KhWK\1E1Z'h>E1,KW>Eh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
Ϳ sz,KEKE1<KKZ/Eszh1sE1\aEW>K,z,>/^<a/Za1,jDE1,

sd,p͕sdE sz,KEKE1^Kh>hZ'h>E1,KW>Eh^jDE1DW>ED͘͘͘͘͘͘ϯ
Ϳ j:K^W>E E1E1Z'h>E1,KW>Eh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
Ϳ psKE E1EsZE<KEW\aE1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
͘ϭͿ

WŽĚƌŽďŶĠƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽǀǇŵĞǌĞŶşĂǀǇƵǎŝƚşƉŽǌĞŵŬƽĂŬŽƌŝĚŽƌƽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ

͘ϮͿ

WŽĚƌŽďŶĠƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽƵŵşƐƚĢŶşĂƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠƵƐƉŽƎĄĚĄŶş͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ

͘Ϯ͘ϭͿ

^ƚĂǀďǇǀĞƎĞũŶĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ

͘Ϯ͘ϮͿ

^ƚĂǀďǇŶĞǌĂŚƌŶƵƚĠĚŽƐƚĂǀĞďǀĞƎĞũŶĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ

͘Ϯ͘ϯͿ

hƌďĂŶŝƐƚŝĐŬĠĂĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽǌƉƌĂĐŽǀĄŶşƉƌŽũĞŬƚŽǀĠĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ͘͘͘͘͘͘͘Ϯϴ

͘Ϯ͘ϰͿ

WŽĚŵşŶŬǇŽĐŚƌĂŶǇŬƌĂũŝŶŶĠŚŽƌĄǌƵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϴ

͘ϯͿ

WŽĚƌŽďŶĠƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽŽĐŚƌĂŶƵŚŽĚŶŽƚĂĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵƷǌĞŵş͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ

͘ϰͿ

WŽĚƌŽďŶĠƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽǀǇƚǀĄƎĞŶşƉƎşǌŶŝǀĠŚŽǎŝǀŽƚŶşŚŽƉƌŽƐƚƎĞĚş͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ

͘ϱͿ

WŽĚŵşŶŬǇƉƌŽŽĐŚƌĂŶƵǀĞƎĞũŶĠŚŽǌĚƌĂǀşĂƉƌŽƉŽǎĄƌŶşŽĐŚƌĂŶƵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ

͘ϲͿ


sĞƎĞũŶĢƉƌŽƐƉĢƓŶĠƐƚĂǀďǇ͕ǀĞƎĞũŶĢƉƌŽƐƉĢƓŶĄŽƉĂƚƎĞŶş͕ƐƚĂǀĞďĂŽƉĂƚƎĞŶşŬǌĂũŝƓƛŽǀĄŶş
ŽďƌĂŶǇĂďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝƐƚĄƚƵ͕ĂƐĂŶĂĐĞĂǀĞƎĞũŶĄƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ

͘ϳͿ

jǌĞŵŶşƌŽǌŚŽĚŶƵƚş͕ĚŽŚŽĚĂŽƉĂƌĐĞůĂĐŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ

Ϳ sz,KEKE1W\WK<>E|,p^><pEsZ,KsE,K\aE1ED  >^<|

WpE1&KEEWKD<zhZE<W>E E1&hE<>^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
&Ϳ


,KEKE1WKD1E<WZKWKZE1WEK^d^ds͕WZK<dZZ'h>E1W>E
E,Zh:jDE1ZK,KEhd1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ

'Ϳ s/h>/Wp^KE1KE,KK:<dhʹ^dsz͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ






Ϯ

Ϳ

j:KWp^KhWK\1E1Z'h>E1,KW>Eh
ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶaƚƌĂŵďĞƌŬϰϮũĞƉŽƎşǌĞŶŶĂǌĄŬůĂĚĢƉŽĚŵşŶŬǇƐƚĂŶŽǀĞŶĠǀjǌĞŵŶşŵƉůĄŶƵ
aƚƌĂŵďĞƌŬ͕ǀũĞŚŽĂŬƚƵĄůŶşŵǌŶĢŶşŬĞĚŶŝǌƉƌĂĐŽǀĄŶşǌĂĚĄŶşƌĞŐƵůĂēŶşŚŽƉůĄŶƵ͘jǌĞŵŶşƉůĄŶ
aƚƌĂŵďĞƌŬ;ǀƷƉůŶĠŵǌŶĢŶşƉŽŵĢŶĢē͘ϭ͕ŬƚĞƌĠŶĂďǇůŽƷēŝŶŶŽƐƚŝĚŶĞϮϮ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿƐƚĂŶŽǀƵũĞ
ǀŬĂƉŝƚŽůĞ >͘ sǇŵĞǌĞŶş ƉůŽĐŚ Ă ŬŽƌŝĚŽƌƽ͕ ǀĞ ŬƚĞƌǉĐŚ ũĞ ƉŽƎşǌĞŶş Ă ǀǇĚĄŶş ƌĞŐƵůĂēŶşŚŽ ƉůĄŶƵ
ƉŽĚŵşŶŬŽƵ ƉƌŽ ƌŽǌŚŽĚŽǀĄŶş Ž ǌŵĢŶĄĐŚ ũĞũŝĐŚ ǀǇƵǎŝƚş ƉŽĚŵşŶŬƵ ƉŽƎşǌĞŶş ƌĞŐƵůĂēŶşŚŽ ƉůĄŶƵ
ƉƌŽƉůŽĐŚƵϰϮͲƉůŽĐŚƵƐŵşƓĞŶŽƵŽďǇƚŶŽƵʹŵĢƐƚƐŬĠĐĞŶƚƌƵŵ;^DͿʹƐƉŽĚŵşŶŬŽƵƌĞĂůŝǌĂĐĞ
ĚŽϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ͘
ĂĚĄŶşƌĞŐƵůĂēŶşŚŽƉůĄŶƵaƚƌĂŵďĞƌŬϰϮǌƉƌĂĐŽǀĂŶĠDj<ŽƉƎŝǀŶŝĐĞǀƌŽĐĞϮϬϭϴĚĞĨŝŶƵũĞ
ǌĄŬůĂĚŶşƉŽǎĂĚĂǀŬǇŶĂƌŽǌƐĂŚĂǌƉƽƐŽďǌƉƌĂĐŽǀĄŶşƌĞŐƵůĂēŶşŚŽƉůĄŶƵ͘ĂĚĄŶşƌĞŐƵůĂēŶşŚŽƉůĄŶƵ
ƐĐŚǀĄůŝůŽĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀŽŵĢƐƚĂaƚƌĂŵďĞƌŬĚŶĞϭϯ͘ϲ͘ϮϬϭϴ͘
ŚŽƚŽǀŝƚĞů ƌĞŐƵůĂēŶşŚŽ ƉůĄŶƵ ďǇů ǀǇďƌĄŶ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĢ ƉŽƉƚĄǀŬŽǀĠŚŽ ƎşǌĞŶş ŶĂ ǌŚŽƚŽǀŝƚĞůĞ
ƌĞŐƵůĂēŶşŚŽ ƉůĄŶƵ ĚůĞ ƐĐŚǀĄůĞŶĠŚŽ ǌĂĚĄŶş͘ DĢƐƚŽ aƚƌĂŵďĞƌŬ ǀǇǌǉǀĂůŽ ǀǇďƌĂŶĠ ƐƵďũĞŬƚǇ
Ŭ ƉŽĚĄŶş ĐĞŶŽǀĠ ŶĂďşĚŬǇ ŶĂ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş ŶĄǀƌŚƵ ƌĞŐƵůĂēŶşŚŽ ƉůĄŶƵ ǀēĞƚŶĢ ƉƌŽũĞĚŶĄŶş
Ă ƉƎŝƉŽŵşŶŬŽǀĄŶş Ă ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş ŬŽŶĞēŶĠŚŽ ŶĄǀƌŚƵ ƵƌēĞŶĠŚŽ ŬǀǇĚĄŶş ǀƌŽĐĞ ϮϬϭϵ͘ :ĂŬŽ
ǌŚŽƚŽǀŝƚĞůďǇůǀǇďƌĄŶ/ŶŐ͘ĂƌĐŚ͘ůĞƓWĂůĂĐŬǉΘŬŽů͘


Ϳ

sz,KEKE1<KKZ/Eszh1sE1\aEW>K,z,>/^<a/Za1,
jDE1,sd,p͕sdE sz,KEKE1^Kh>hZ'h>E1,KW>Eh
^jDE1DW>ED
ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶaƚƌĂŵďĞƌŬϰϮũĞǌƉƌĂĐŽǀĄŶƉƌŽǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƵƉůŽĐŚƵϰϮͲƉůŽĐŚƵƐŵşƓĞŶŽƵ
ŽďǇƚŶŽƵ ʹ ŵĢƐƚƐŬĠ ĐĞŶƚƌƵŵ ;^DͿ ǀƐŽƵůĂĚƵ ƐǀǇŵĞǌĞŶşŵ ǀƷƉůŶĠŵ ǌŶĢŶş jǌĞŵŶşŚŽ ƉůĄŶƵ
aƚƌĂŵďĞƌŬĂ ƉŽ ŵĢŶĢ ē͘ ϭ͘ WůŽĐŚĂ ϰϮ ǌĂŚƌŶƵũĞ ƉŽĚůĞ ƷĚĂũƽ ŬĂƚĂƐƚƌƵ ŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚş ŬĞ ĚŶŝ
ϭϰ͘ ϯ͘ ϮϬϭϴ ƉŽǌĞŵŬǇ ƉĂƌĐ͘ ē͘ Ϯϵϱϯ͕ Ϯϵϱϰͬϭ͕ ϮϵϱϰͬϮ Ă Ϯϵϱϰͬϯ͕ ǀƓĞ Ŭ͘ Ʒ͘ aƚƌĂŵďĞƌŬ͘ < ĚĂƚƵ
ǌƉƌĂĐŽǀĄŶşŶĄǀƌŚƵƌĞŐƵůĂēŶşŚŽƉůĄŶƵ;ϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵͿƉŽƉƌŽǀĞĚĞŶĠŵĚĢůĞŶşƉŽǌĞŵŬƽƉŽǌĞŵŬǇ
ƉĂƌĐ͘ē͘Ϯϵϱϯ͕Ϯϵϱϰͬϭ͕ϮϵϱϰͬϮ͕ϮϵϱϰͬϯĂϮϵϱϰͬϰ͕ǀƓĞŬ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬ͘WƌŽǀĞĚĞŶĠĚĢůĞŶşŶĞŵĄ
ǀůŝǀŶĂŚƌĂŶŝĐŝƎĞƓĞŶĠŚŽƷǌĞŵş͘
aŝƌƓşƷǌĞŵŶşǀǌƚĂŚǇ
WůŽĐŚĂƎĞƓĞŶĂƌĞŐƵůĂēŶşŵƉůĄŶĞŵŶĂǀĂǌƵũĞŶĂƐƚĄǀĂũşĐşǌĄƐƚĂǀďƵǀƷǌĞŵşĂǌĞĚǀŽƵƐƚƌĂŶ
;ũŝǎŶş Ă ǌĄƉĂĚŶşͿ ŶĂ DĢƐƚƐŬŽƵ ƉĂŵĄƚŬŽǀŽƵ ƌĞǌĞƌǀĂĐŝ aƚƌĂŵďĞƌŬ ;DWZͿ͘ \ĞƓĞŶĄ ƉůŽĐŚĂ ũĞ
ĂŬƚƵĄůŶĢǀǇƵǎşǀĄŶĂũĂŬŽǌĂŚƌĂĚĂĂůŽƵŬǇ;ƚƌǀĂůǉƚƌĂǀŶşƉŽƌŽƐƚͿ͘WŽĚĠůũŝǎŶşŚƌĂŶŝĐĞƉůŽĐŚǇǀĞĚĞ
ƵůŝĐĞĢůŽŚŽƌƐŬĄ͕ŬƚĞƌĄŶĂǀĂǌƵũĞŶĂƵůŝēŶşƐǇƐƚĠŵDWZǀƉƌŽƐƚŽƌƵŶĂĚEĄŵĢƐƚşŵ͘
WŽůŽŚĂƉůŽĐŚǇƎĞƓĞŶĠƌĞŐƵůĂēŶşŵƉůĄŶĞŵŶĂĚEĄŵĢƐƚşŵ͕ŶĂŚƌĂŶŝĐŝDWZĂǀƉŽŚůĞĚŽǀĠŵ
ƉƌŽƚŝƉſůƵŬĞaƚƌĂŵďĞƌƐŬĠdƌƷďĢʹŬƵůƚƵƌŶşƉĂŵĄƚĐĞƌĞũƐƚƎ͘ē͘j^<WϭϯϮϰϰͬϴͲϯϰϲϱ͘
ŚůĞĚŝƐŬĂ ƓŝƌƓşĐŚ ƷǌĞŵŶşĐŚ ǀǌƚĂŚƽ ůǌĞ ŬŽŶƐƚĂƚŽǀĂƚ͕ ǎĞ ƎĞƓĞŶĄ ƉůŽĐŚĂ ƌĞƐƉĞŬƚƵũĞ ƉŽůŽŚƵ
ŶĂ ŽŬƌĂũŝ DWZ͕ ŶĂ ŽŬƌĂũŝ ǌĄƐƚĂǀďǇ Ă ǀ ƉŽůŽǌĞ ƉŽŚůĞĚŽǀĢ ĞǆƉŽŶŽǀĂŶĠ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş ƐĚĂŶǉŵ
ŬƵůƚƵƌŶşŵ ƉƌŽƐƚƎĞĚşŵ͘ dǇƚŽ ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚŝ ƎĞƓş ǌĞũŵĠŶĂ ƐƚĂŶŽǀĞŶǉŵŝ ƉŽĚŵşŶŬĂŵŝ ǀǇƵǎŝƚş
ƉŽǌĞŵŬƽĂƉůŽĐŚ͕ƌĞŐƵůĂĐşǌƉƽƐŽďƵǀǇƵǎŝƚşƉůŽĐŚ͕ƉƌŽƐƚŽƌŽǀǉŵŝƉŽĚŵşŶŬĂŵŝƉƌŽƐƚĂǀďǇ͕ĂƉŽĚ͘
ŽƉƌĂǀŶş ŶĂƉŽũĞŶş ƎĞƓĞŶĠŚŽ ƷǌĞŵş ʹ ǌƵůŝĐĞ ĢůŽŚŽƌƐŬĠ͕ ƉƎĞƐ DWZ͕ Ƶů͘ <ŽƉĞĐ͕ EĄŵĢƐƚş͕
Ƶů͘ĂƵůŝēşĂŽůŶşĂƓƚĂ͘ŚůĞĚŝƐŬĂĚŽƉƌĂǀŶşŚŽŶĂƉŽũĞŶşŶƵƚŶŽƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚŽŵĞǌĞŶĠŵŽǎŶŽƐƚŝ
ƐƚĄǀĂũşĐşŚŽƐǇƐƚĠŵƵʹŽŵĞǌĞŶşƓşƎŬŽǀĄ͕ƐŵĢƌŽǀĄĂŽŵĞǌĞŶşǌŚůĞĚŝƐŬĂƷŶŽƐŶŽƐƚŝ͘



ϯ

dĞĐŚŶŝĐŬĄŽďƐůƵŚĂƎĞƓĞŶĠŚŽƷǌĞŵşʹŶĂŚƌĂŶŝĐŝƎĞƓĞŶĠŚŽƷǌĞŵş͕ǀƵů͘ĢůŽŚŽƌƐŬĠŶĞďŽũĞũşŵ
ƐŽƵƐĞĚƐƚǀşũƐŽƵĨƵŶŬēŶşƎĂĚǇƚĞĐŚŶŝĐŬĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇʹǀŽĚŽǀŽĚŶşƎĂĚ͕ƐƉůĂƓŬŽǀĄŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͕
^d>ƉůǇŶŽǀŽĚ͕ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠǀĞĚĞŶş͕ǀēĞƚŶĢd^ĂƌŽǌǀŽĚƽEE͘WƎĞĚƉŽŬůĄĚĄƐĞŶĂƉŽũĞŶşŶĂƚǇƚŽ
ƎĂĚǇ Ă ůŝŶŝŽǀĄ ǀĞĚĞŶş ďĞǌ ŶƵƚŶŽƐƚŝ ďƵĚŽǀĄŶş ŶŽǀǉĐŚ ƉƎşǀŽĚƽ͘ sŽĚƽǀŽĚŶĢŶǉĐŚ ƉƎşƉĂĚĞĐŚ ũĞ
ƌĞĂůŝǌĂĐĞ ŶŽǀǉĐŚ ůŝŶŝŽǀǉĐŚ ƚƌĂƐ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ ŵŽǎŶĄ ;ŶĂƉƎ͘ ǀƉƎşƉĂĚĢ ƉŽƚƎĞďǇ
ƉƌŽĚůŽƵǎĞŶşǀŽĚŽǀŽĚŶşŚŽƎĂĚƵ͕ĂƉŽĚ͘Ϳ
^ŽƵůĂĚƐƷǌĞŵŶşŵƉůĄŶĞŵ
ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶaƚƌĂŵďĞƌŬϰϮũĞǀƐŽƵůĂĚƵƐƷƉůŶǉŵǌŶĢŶşŵjǌĞŵŶşŚŽƉůĄŶƵaƚƌĂŵďĞƌŬĂ
ƉŽ ŵĢŶĢ ē͘ ϭ͕ ŬƚĞƌĄ ŶĂďǇůĂ ƷēŝŶŶŽƐƚŝ ĚŶĞ ϮϮ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ͘ ^ŽƵůĂĚ ũĞ ĚĄŶ ǌĞũŵĠŶĂ ƚĢŵŝƚŽ
ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚŵŝ͗
Ͳ

ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶaƚƌĂŵďĞƌŬϰϮũĞǌƉƌĂĐŽǀĄŶũĂŬŽƌĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶƉƌŽǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƵƉůŽĐŚƵ
ϰϮ^DǀƐŽƵůĂĚƵƐǀǇŵĞǌĞŶşŵǀƉůĂƚŶĠŵƷǌĞŵŶşŵƉůĄŶƵ͕

Ͳ

ĚŽƎĞƓĞŶşũĞǌĂŚƌŶƵƚŽƚĂŬĠŶĞǌďǇƚŶĠƓŝƌƓşƷǌĞŵş͕ǌĞũŵĠŶĂƵů͘ĢůŽŚŽƌƐŬĄĂƉƎĞŬƌǇǀŶĠ
ŬŽƌŝĚŽƌǇƚĞĐŚŶŝĐŬĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͕ƉƎŝĚŽĚƌǎĞŶşŬŽŶĐĞƉĐĞƐƚĂŶŽǀĞŶĠƉůĂƚŶǉŵƷǌĞŵŶşŵ
ƉůĄŶĞŵ͕

Ͳ

ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶaƚƌĂŵďĞƌŬϰϮǌƉƎĞƐŸƵũĞƉŽĚŵşŶŬǇǀǇƵǎŝƚşƷǌĞŵş͕ƉƎŝƚŽŵŶĞƉƎĞŬƌĂēƵũĞ
ƉŽĚŵşŶŬǇ ǀǇƵǎŝƚş ƉůŽĐŚ ^D͘ sŶŝƚƎŶş ƉůŽĐŚĂ ǀǇŵĞǌĞŶĠ ǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶĠ ƉůŽĐŚǇ ϰϮ ũĞ
ĚĞƚĂŝůŶĢũŝēůĞŶĢŶĂǀƐŽƵůĂĚƵƐƉŽǎĂĚĂǀŬǇŶĂƉůŽƓŶĠĂƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠƵƐƉŽƎĄĚĄŶşƷǌĞŵş͕

Ͳ

ƓŝƌƓş ǌĂēůĞŶĢŶş ƷǌĞŵş ĚŽ ŶĂǀĂǌƵũşĐşŚŽ ƷǌĞŵş DWZ ƌĞƐƉĞŬƚƵũĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŬŽƵ ŬŽŶĐĞƉĐŝ
ĚĞĨŝŶŽǀĂŶŽƵ ƉůĂƚŶǉŵ ƷǌĞŵŶşŵ ƉůĄŶĞŵ͕ ƌĞƐƉĞŬƚƵũĞ ŬŽŶĐĞƉĐŝ ǀĞƎĞũŶĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ
ĂǌĄƐĂĚǇŽĐŚƌĂŶǇŬƵůƚƵƌŶşĐŚ͕ŚŝƐƚŽƌŝĐŬǉĐŚĂƉƎşƌŽĚŶşĐŚŚŽĚŶŽƚƷǌĞŵş͕

Ͳ

ũƐŽƵƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶǇǌĄƐĂĚǇŽĐŚƌĂŶǇŬƌĂũŝŶŶĠŚŽƌĄǌƵ͘


Ϳ

j:K^W>E E1E1Z'h>E1,KW>Eh
ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ďǇů ǌƉƌĂĐŽǀĄŶ ǀƐŽƵůĂĚƵ ƐĞ ƐĐŚǀĄůĞŶǉŵ ĂĚĄŶşŵ ƌĞŐƵůĂēŶşŚŽ ƉůĄŶƵ
aƚƌĂŵďĞƌŬ ϰϮ ;ĚĄůĞ ũĞŶ ĂĚĄŶşͿ͘ :ĞĚŶŽƚůŝǀĠ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ǌĂĚĄŶş ďǇůǇ ƐƉůŶĢŶǇ ŶĄƐůĞĚƵũşĐşŵ
ǌƉƽƐŽďĞŵ͗
Ϳ sǇŵĞǌĞŶşƎĞƓĞŶĠŚŽƷǌĞŵş
WŽǎĂĚĂǀĞŬǌĂĚĄŶşƐƉůŶĢŶ͘
\ĞƓĞŶĠ ƷǌĞŵş ũĞ ƐŚŽĚŶĠ ƐǀǇŵĞǌĞŶşŵ ƵǀĞĚĞŶǉŵ ǀĂĚĄŶş͕ Ă ƚŽ ƉƎŝ ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶş
ĂŬƚƵĄůŶĢƉƌŽďĢŚůĠŚŽĚĢůĞŶşƉŽǌĞŵŬƽʹǀŝǌŬĂƉŝƚŽůĂͿƚŽŚŽƚŽKĚƽǀŽĚŶĢŶş͘ŽƎĞƓĞŶş
ďǇůŽ ƉŽũĂƚŽ ƚĂŬĠ ǀĞƎĞũŶĠ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş ĚĞĨŝŶŽǀĂŶĠ ƵůŝĐş ĢůŽŚŽƌƐŬŽƵ Ă ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş
ŬŽƌŝĚŽƌǇƚĞĐŚŶŝĐŬĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͘
Ϳ WŽǎĂĚĂǀŬǇŶĂǀǇŵĞǌĞŶşƉŽǌĞŵŬƽĂũĞũŝĐŚǀǇƵǎŝƚş
WŽǎĂĚĂǀĞŬǌĂĚĄŶşƐƉůŶĢŶ͘
ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶƌĞƐƉĞŬƚƵũĞƐƚĄǀĂũşĐşƉĂƌĐĞůĂĐŝ͕ǀƷǌĞŵşǀǇŵĞǌƵũĞϯƐƚĂǀĞďŶşƉŽǌĞŵŬǇƉƌŽ
ƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀĞďŚůĂǀŶşĐŚ͕ƐƚĂŶŽǀƵũĞƉŽĚŵşŶŬǇǀǇƵǎŝƚşƷǌĞŵşǌŚůĞĚŝƐŬĂĨƵŶŬĐĞŝƐƚĂǀďǇ͕
ƐƚĂŶŽǀƵũĞ ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠŚŽ ƵƐƉŽƎĄĚĄŶş Ă ƎĞƓĞŶş ƐƚĂǀĞď͘ sǇŵĞǌƵũĞ ǀĞƎĞũŶĠ



ϰ

ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşǀƉĂƌĂŵĞƚƌĞĐŚƉŽǎĂĚŽǀĂŶǉĐŚƉůĂƚŶŽƵůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽƵ͕ũĞĚŶŽǌŶĂēŶĢƐƚĂŶŽǀƵũĞ
ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽ ƉĂƌŬŽǀĄŶş Ă ŽĚƐƚĂǀŽǀĄŶş ǀŽǌŝĚĞů Ă ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽ ƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵ ŽďƐůƵŚƵ
ƷǌĞŵş͘ :ƐŽƵ ũĞĚŶŽǌŶĂēŶĢ ƐƚĂŶŽǀĞŶĠ ƉŽĚŵşŶŬǇ ǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƐƚŝ Ͳ ǀƉƌŽĐĞŶƚĞĐŚ ǀǇƵǎŝƚş
ĚŽƚēĞŶǉĐŚēĄƐƚşƷǌĞŵş͘
WŽǎĂĚĂǀĞŬǌĂĚĄŶşͣƐƚĂǀďĂŵŝŚůĂǀŶşŵŝďƵĚŽƵƌŽĚŝŶŶĠĚŽŵǇ͞ďǇůƵƉƎĞƐŶĢŶŶĂǌĄŬůĂĚĢ
ƉƌŽǀĢƎĞŶşŵŽǎŶŽƐƚşƷǌĞŵşƐƚşŵ͕ǎĞƉƌŽĚŽƚēĞŶĠƐƚĂǀďǇŚůĂǀŶşũĞƵƌēĞŶĂũĞŶēĄƐƚƉůŽĐŚ͕
ŬƚĞƌĠ ũƐŽƵ ƵƌēĞŶĠ ƉƌŽ ͣƵŵşƐƚĢŶş ƐƚĂǀĞď ŚůĂǀŶşĐŚ ƐĨƵŶŬĐş ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşŚŽ ďǇĚůĞŶş͕
ƐŵŽǎŶǉŵ ƵŵşƐƚĢŶşŵ ŽďēĂŶƐŬĠŚŽ ǀǇďĂǀĞŶş ďĞǌ ǀĢƚƓşĐŚ ŶĄƌŽŬƽ ŶĂ ĚŽƉƌĂǀŶş
ĂƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵŽďƐůƵŚƵƉƎŝĚŽĚƌǎĞŶşǌĄƐĂĚǇ͕ǎĞŽďēĂŶƐŬĠǀǇďĂǀĞŶşũĞŵŽǎŶĠƵŵşƐƛŽǀĂƚ
ũĞŶũĂŬŽƐŽƵēĄƐƚƌŽĚŝŶŶĠŚŽĚŽŵƵ͘͞
Ϳ WŽǎĂĚĂǀŬǇŶĂƵŵşƐƚĢŶşĂƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠƵƐƉŽƎĄĚĄŶşƐƚĂǀĞď
WŽǎĂĚĂǀĞŬǌĂĚĄŶşƐƉůŶĢŶ͘
ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ĚĞĨŝŶƵũĞ ŬŽŶŬƌĠƚŶş ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ Ă ƐƚĂŶŽǀƵũĞ ũĞĚŶŽǌŶĂēŶĠ ƉŽĚŵşŶŬǇ
ƉƌŽ ƵŵşƐƛŽǀĄŶş ƐƚĂǀĞď Ă ũĞũŝĐŚ ƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠ ƵƐƉŽƎĄĚĄŶş͕ ƌŽǀŶĢǎ ƉƌŽ ƵŵşƐƛŽǀĄŶş
ĚŽƉůŸŬŽǀǉĐŚ ƉƌǀŬƽ͕ ĚƌŽďŶĠ ĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌǇ͕ ƌĞŬůĂŵŶşĐŚ ƉƌǀŬƽ͕ ĂƉŽĚ͘ WƎŝƚŽŵ ƌĞƐƉĞŬƚƵũĞ
ƉƎşŵŽƵŶĄǀĂǌŶŽƐƚƷǌĞŵşŶĂDĢƐƚƐŬŽƵƉĂŵĄƚŬŽǀŽƵƌĞǌĞƌǀĂĐŝaƚƌĂŵďĞƌŬ;DWZͿĂǌƚŽŚŽ
ƉůǇŶŽƵĐş ǌĂƎĂǌĞŶş ƎĞƓĞŶĠŚŽ ƷǌĞŵş ĚŽ ƷǌĞŵş ƉƌŽƐƚƎĞĚş ŬƵůƚƵƌŶş ƉĂŵĄƚŬǇ͘ :ƐŽƵ
ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶǇƉŽŚůĞĚŽǀĠƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝƐDWZĂƐĞaƚƌĂŵďĞƌƐŬŽƵdƌƷďŽƵ͘
:ĞĚŶŽƚůŝǀĠƉŽǎĂĚĂǀŬǇ͗
Ͳ ƉƌŽǀĢƎŝƚ ŵŽǎŶŽƐƚ ƵŵşƐƚĢŶş ŽƐƚƌŽǀŶşĐŚ ƐŽůĄƌŶşĐŚ ƐǇƐƚĠŵƽ Ă ƚĞƉĞůŶǉĐŚ ēĞƌƉĂĚĞů
Ɛ ŽŚůĞĚĞŵ ŶĂ ƉŽŚůĞĚŽǀŽƵ ĞǆƉŽŶŽǀĂŶŽƐƚ ůŽŬĂůŝƚǇ Ă ƐŽƵƐĞĚƐƚǀş Ɛ ŵĢƐƚƐŬŽƵ
ƉĂŵĄƚŬŽǀŽƵƌĞǌĞƌǀĂĐş͕
hŵşƐƚĢŶş ƚĢĐŚƚŽ ƉƌǀŬƽ ƐĞ ƉŽ ƉƌŽǀĢƎĞŶş ƵŬĄǌĂůŽ ũĂŬŽ ŶĞǎĄĚŽƵĐş͕ Ă ƚŽ ǌĞũŵĠŶĂ
ǌĚƽǀŽĚƵ ŵŽǎŶǉĐŚ ŶĞǎĄĚŽƵĐşĐŚ ƉŽŚůĞĚŽǀǉĐŚ ŬŽůŝǌş ʹ ǌĞũŵĠŶĂ ƉƎŝ ƉŽŚůĞĚĞĐŚ
ǌĞ aƚƌĂŵďĞƌƐŬĠ dƌƷďǇ͘ dǇƚŽ ƉƌǀŬǇ ũƐŽƵ ŚŽĚŶŽĐĞŶǇ ũĂŬŽ ĐŝǌŽƌŽĚĠ͕ ŶĞƐůƵēŝƚĞůŶĠ
ƐŚŝƐƚŽƌŝĐŬǉŵŬŽŶƚĞǆƚĞŵŵşƐƚĂʹũĞũŝĐŚƵŵşƐƛŽǀĄŶşǀƎĞƓĞŶĠŵƷǌĞŵşũĞǀǇůŽƵēĞŶŽ͘
Ͳ ƐƚĂŶŽǀŝƚ ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽ ƵŵşƐƚĢŶş ŚůĂǀŶşĐŚ ƐƚĂǀĞď Ă ǀĞĚůĞũƓşĐŚ ƐƚĂǀĞď Ͳ ƵůŝēŶş
ĂƐƚĂǀĞďŶşēĄƌǇ͕ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚƐƚĂǀĞďŽĚŚƌĂŶŝĐƉŽǌĞŵŬƽĂƐŽƵƐĞĚŶşĐŚƐƚĂǀĞď͕ĂĚĂůƓş͕
:ƐŽƵ ƐƚĂŶŽǀĞŶǇ ƉŽĚƌŽďŶĠ ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽ ƵŵşƐƛŽǀĄŶş ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ƚǇƉƽ ƐƚĂǀĞď
ĂǌĂƎşǌĞŶş͕ƐƚĂǀďǇũƐŽƵƌŽǌĚĢůĞŶǇŶĂƚǇƉ͕ĂĂĚĄůĞŶĂŽƉůŽĐĞŶş͕ƐƚĂǀďǇĂƉƌǀŬǇ
ĚƌŽďŶĠ ĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌǇ Ă ƐƚĂǀďǇ ŽƐƚĂƚŶş͘ :Ğ ƐƚĂŶŽǀĞŶĂ ƐƚĂǀĞďŶş ēĄƌĂ Ă ǌĄƐĂĚǇ
ƵŵşƐƛŽǀĄŶşƐƚĂǀĞďƐŶşƐŽƵǀŝƐĞũşĐş͕ũƐŽƵƐƚĂŶŽǀĞŶǇůŝŶŝĞŽĚƐƚƵƉƵƐƚĂǀĞďŚůĂǀŶşĐŚ͘
Ͳ ƐƚĂŶŽǀŝƚƉƎşƉƵƐƚŶǉĚƌƵŚ͕ƷēĞůĂƚǇƉƵŵşƐƛŽǀĂŶǉĐŚƐƚĂǀĞďŚůĂǀŶşĐŚŝǀĞĚůĞũƓşĐŚ͕
ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ƌŽǌůŝƓƵũĞ ǀǌĄƐĂĚĢ ϲ ƚǇƉƽ ƐƚĂǀĞď͕ ƉƌŽ ŬƚĞƌĠ ƐƚĂŶŽǀƵũĞ ƉŽĚƌŽďŶĠ
ƉŽĚŵşŶŬǇ͘
Ͳ ƐƚĂŶŽǀŝƚƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽǀǇƵǎŝƚşƉŽǌĞŵŬƽŵŝŵŽƵůŝēŶşĂƐƚĂǀĞďŶşēĄƌǇ͕
:ƐŽƵƐƚĂŶŽǀĞŶǇƉŽĚƌŽďŶĠƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽǀǇƵǎŝƚşƉŽǌĞŵŬƽĂũĞũŝĐŚēĄƐƚş͘WŽĚŵşŶŬǇ
ƉŽŬƌǉǀĂũşĐĞůĠƎĞƓĞŶĠƷǌĞŵşĂƐŽƵǀŝƐĞũşĐşǀĞƎĞũŶĄƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͘



ϱ

Ͳ ƐƚĂŶŽǀŝƚƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠƵƐƉŽƎĄĚĄŶşƐƚĂǀĞďʹƚǀĂƌ͕ŽďũĞŵĂƉƽĚŽƌǇƐŶŽƵ
ǀĞůŝŬŽƐƚƐƚĂǀĞď͕ŵĂǆ͘ƉŽĚůĂǎŶŽƐƚ͕ŵĂǆ͘ǀǉƓŬƵŚƎĞďĞŶĞ͕ŵĂǆ͘ǀǉƓŬƵŬŽƌƵŶŶşƎşŵƐǇ͕
ƚǀĂƌĂƐŬůŽŶƐƚƎĞĐŚǇ͕ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŚůĂǀŶşŚŽŚƎĞďĞŶĞĂƉŽĚ͘
WŽǎĂĚĂǀĞŬ ƐƉůŶĢŶ͘ ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ƐƚĂŶŽǀƵũĞ ƉŽĚƌŽďŶĠ ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽ ƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠ
ƵƐƉŽƎĄĚĄŶşƐƚĂǀĞďǌĂŚƌŶƵũşĐşǀǉƓĞƵǀĞĚĞŶĠƉĂƌĂŵĞƚƌǇƐƚĂǀĞď͘
Ͳ ƐƚĂŶŽǀŝƚǌĄŬůĂĚŶşƷĚĂũĞŽŬĂƉĂĐŝƚĢƐƚĂǀĞď͕
DŽǎŶĠ ŬĂƉĂĐŝƚǇ ƐƚĂǀĞď ũƐŽƵ ŽĚǀŽĚŝƚĞůŶĠ ŽĚ ƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚ ƉŽĚŵşŶĞŬ ǀǇƵǎŝƚş͕
ƉƌŽĐĞŶƚĂǌĂƐƚĂǀĢŶŽƐƚŝĂƉŽĚŵşŶĞŬƉƌŽƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠƵƐƉŽƎĄĚĄŶşƐƚĂǀĞď͘
Ͳ ƐƚĂŶŽǀŝƚƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽŽƉůŽĐĞŶşƉŽǌĞŵŬƽ͕ũĞŚŽƵŵşƐƚĢŶşĂǌĄŬůĂĚŶşĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬƵ͕
:ƐŽƵƐƚĂŶŽǀĞŶǇƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽŽƉůŽĐŽǀĄŶşƉŽǌĞŵŬƽ͘
Ͳ ƉŽĚůĞŶĂǀƌǎĞŶĠŚŽƵŵşƐƚĢŶşĂƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠŚŽƵƐƉŽƎĄĚĄŶşƐƚĂǀĞďǌƉƌĂĐŽǀĂƚǀŝǌƵĂůŝǌĂĐŝ
ŵŽǎŶĠďƵĚŽƵĐşǌĄƐƚĂǀďǇǀůŽŬĂůŝƚĢ͕ǌĂƉƌĂĐŽǀĂƚǀŝǌƵĂůŝǌĂĐŝĚŽƉŽŚůĞĚƽŶĂƎĞƓĞŶŽƵ
ůŽŬĂůŝƚƵ ŶĂƉƎ͘ ǌ ŶĄŵĢƐƚş͕ ǌ dƌƷďǇ͕ ǌ EĄƌŽĚŶşŚŽ ƐĂĚƵ͕ ŽĚ ƉĂŵĄƚŶĠŚŽ ƐƚƌŽŵƵ
;ůşƉǇWĂŶŶǇDĂƌŝĞͿŶĂƉŽǌĞŵŬƵƉĂƌĐ͘ē͘Ϯϵϱϲ͕ǌĚĄůŬŽǀǉĐŚƉŽŚůĞĚƽŶĂaƚƌĂŵďĞƌŬ
;ŶĂƉƎ͘ǌƵůŝĐĞŽůŶşƵƉůǇŶŽǀĠƐŽŶĚǇͿ͕ƉƎşƉ͘ĚĂůƓşĐŚĚůĞƵǀĄǎĞŶşǌƉƌĂĐŽǀĂƚĞůĞ͕
aŝƌƓşƷǌĞŵşDWZĂŶĂǀĂǌƵũşĐşǌĄƐƚĂǀďǇďǇůŽƉƌŽǀĢƎĞŶŽǌŚůĞĚŝƐŬĂŵŽǎŶĠŚŽŽǀůŝǀŶĢŶş
ĚĄůŬŽǀǉĐŚ ƉŽŚůĞĚƽ ŶŽǀŽƵ ǌĄƐƚĂǀďŽƵ ƐĞ ǌĄǀĢƌĞŵ͕ ǎĞ ŬƚŽŵƵƚŽ ŽǀůŝǀŶĢŶş ŵƽǎĞ
ǀǌĄƐĂĚĢĚŽũşƚƉƎŝƉŽŚůĞĚƵǌĞaƚƌĂŵďĞƌƐŬĠdƌƷďǇ;ǌǀǇŚůşĚŬŽǀĠǀĢǎĞͿĂƉƎŝƉŽŚůĞĚƵ
ǌŶĄŵĢƐƚş ;ǌ ũŝŚŽǌĄƉĂĚŶşŚŽ ƌŽŚƵͿ͘ dǇƚŽ ƉŽŚůĞĚǇ ďǇůǇ ƉƌŽǀĢƎĞŶǇ ŽƌŝĞŶƚĂēŶşŵŝ
ǌĄŬƌĞƐǇ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵƐŽƵēĄƐƚşŽĚƽǀŽĚŶĢŶşƌĞŐƵůĂēŶşŚŽƉůĄŶƵ͘
Ͳ ƉƌŽǀĢƎŝƚŵŽǎŶŽƐƚƵŵşƐƚĢŶşďĂǌĠŶƵĂŬƽůŶǇŶĂƉŽǌĞŵŬƵƉĂƌĐ͘ē͘Ϯϵϱϰͬϯ͘
WŽǎĂĚĂǀĞŬƉƌŽǀĢƎĞŶʹǀĞŶŬŽǀŶşŽƚĞǀƎĞŶĠŝǌĂƐƚƎĞƓĞŶĠďĂǌĠŶǇũƐŽƵǀƎĞƓĞŶĠŵƷǌĞŵş
ǀǇůŽƵēĞŶǇ͘WƎşƉƵƐƚŶĄũƐŽƵũĞŶƉƎşƌŽĚŶşũĞǌşƌŬĂƐŵŽǎŶŽƐƚşŬŽƵƉĄŶş͘hŵşƐƚĢŶşŬƽůŶǇũĞ
ǀǌĄƐĂĚĢŵŽǎŶĠ͕ƉŽŬƵĚďƵĚĞƐƚĂǀďŽƵĂďƵĚĞƐƉůŸŽǀĂƚƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽƚǇƚŽƐƚĂǀďǇ
ʹ ǀŝǌ ƚĞǆƚŽǀĄ ēĄƐƚ ǀǉƌŽŬƵ ͘ϮͿ WŽĚƌŽďŶĠ ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽ ƵŵşƐƚĢŶş Ă ƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠ
ƵƐƉŽƎĄĚĄŶşƐƚĂǀĞď͕ŬƚĞƌĠŶĞũƐŽƵǌĂŚƌŶƵƚǇĚŽƐƚĂǀĞďǀĞƎĞũŶĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͘
Ϳ WŽǎĂĚĂǀŬǇŶĂŽĐŚƌĂŶƵĂƌŽǌǀŽũŚŽĚŶŽƚƷǌĞŵş
Ͳ DĢƐƚƐŬĄƉĂŵĄƚŬŽǀĄƌĞǌĞƌǀĂĐĞaƚƌĂŵďĞƌŬ
ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ƐƚĂŶŽǀƵũĞ ƉŽĚŵşŶŬǇ ǌĞũŵĠŶĂ ƐŽŚůĞĚĞŵ ŶĂ ƉƎşŵŽƵ ŶĄǀĂǌŶŽƐƚ
ŶĂDWZĂŬƵůƚƵƌŶş͕ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠĂƉŽŚůĞĚŽǀĠƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝƐDWZaƚƌĂŵďĞƌŬ͘
Ͳ ǀƌŽƉƐŬǇǀǉǌŶĂŵŶĄůŽŬĂůŝƚĂϬϴϭϬϬϯϲaƚƌĂŵďĞƌŬ
ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶƌĞƐƉĞŬƚƵũĞďůşǌŬŽƐƚs>ĂƚƵƚŽƐŽƵǀŝƐĞũşĐşŵŝƉƌŽũĞǀǇŶĞŽǀůŝǀŸƵũĞ͘
Ͳ jǌĞŵşƐĞǌǀůĄƓƚĢĐŚƌĄŶĢŶǉŵŝĚƌƵŚǇƌŽƐƚůŝŶĂǎŝǀŽēŝĐŚƽ
ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶƵǀĞĚĞŶĠƷǌĞŵşƐŽƵǀŝƐĞũşĐşŵŝƉƌŽũĞǀǇŶĞŽǀůŝǀŸƵũĞ͕ŽĚƐƚƵƉǌŚůĞĚŝƐŬĂ
ŵŽǎŶĠŚŽĚŽƚēĞŶşũĞǀşĐĞŶĞǎĚŽƐƚĂēƵũşĐş͘





ϲ

Ͳ aƚƌĂŵďĞƌƐŬĄdƌƷďĂ
:ƐŽƵƉƌŽǀĢƎĞŶǇƉŽŚůĞĚŽǀĠƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝĂǌƉƽƐŽďǌĂēůĞŶĢŶşŶŽǀĠǌĄƐƚĂǀďǇĚŽǌĄƐƚĂǀďǇ
ƐƚĄǀĂũşĐşĂĚŽĐĞůŬŽǀĠŚŽŽďƌĂǌƵDWZĂƐŽƵǀŝƐĞũşĐşŬƌĂũŝŶǇ͘:ĞƉƌŽŬĄǌĄŶĂƵĚƌǎŝƚĞůŶĄ
ĞǆƉŽŶŽǀĂŶŽƐƚƷǌĞŵşʹǀŝǌǌĄŬƌĞƐǇĚŽĨŽƚŽŐƌĂĨŝş͘EĞũƐŽƵǀǇƚǀĄƎĞŶǇǎĄĚŶĠƉŽŚůĞĚŽǀĠ
ďĂƌŝĞƌǇ͘
Ͳ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŬĄŚŽĚŶŽƚĂǀǇŵĞǌĞŶĄǀjWKZW<ŽƉƎŝǀŶŝĐĞ
ZĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶŽʹǀŝǌǀǉƓĞ͘
Ͳ jǌĞŵşƐĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŬǉŵŝŶĄůĞǌǇ
EƵƚŶŽŬŽŶƐƚĂƚŽǀĂƚ͕ǎĞĐĞůĠƷǌĞŵşZ͕ǀǌĄƐĂĚĢďĞǌǀǇƚĢǎĞŶǉĐŚ͕ƌĞƐƉ͘ĂƐĂŶŽǀĂŶǉĐŚ
ƉůŽĐŚ͕ ũĞ ƷǌĞŵşŵ ƐĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŬǉŵŝ ŶĄůĞǌǇ //͘ ŶĞďŽ /͘ ŬĂƚĞŐŽƌŝĞ͘ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŶşŵ
ƉŽǎĂĚĂǀŬĞŵƐŽƵǀŝƐĞũşĐşŵƐũĂŬŽƵŬŽůŝǀŶŽǀŽƵƐƚĂǀďŽƵũĞŽǌŶĄŵĞŶşƐƚĂǀĞďŶşēŝŶŶŽƐƚŝ
ŽƉƌĄǀŶĢŶĠŵƵ ƐƵďũĞŬƚƵ Ă ƉƎşƉĂĚŶĠ ƉƌŽǀĞĚĞŶş ǌĄĐŚƌĂŶŶĠŚŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŬĠŚŽ
ƉƌƽǌŬƵŵƵ͘
Ͳ WƎşƌŽĚŶşƉĂƌŬWŽĚďĞƐŬǇĚş
ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶƌĞƐƉĞŬƚƵũĞWƎşƌŽĚŶşƉĂƌŬWŽĚďĞƐŬǇĚşĂũĞŚŽƉŽƐůĄŶş͘
Ϳ WŽǎĂĚĂǀŬǇŶĂƎĞƓĞŶşǀĞƎĞũŶĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ
ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶƉƌŽǀĢƎŝůŵŽǎŶŽƐƚŝǀĞƎĞũŶĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇǌĞũŵĠŶĂƐĞǌĂŵĢƎĞŶşŵ͗
Ͳ ŶĂ ŵŽǎŶŽƐƚŝ ƐƚĄǀĂũşĐş ĚŽƉƌĂǀŶş ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ ;ƚƌĂƐǇ͕ ŬĂƉĂĐŝƚǇ͕ ƉƌƽũĞǌĚŶş ƉƌŽĨŝůǇ͕
ƷŶŽƐŶŽƐƚͿĂŵŽǎŶŽƐƚŝũĞũşŚŽǀǇƵǎŝƚşŬĚŽƉƌĂǀŶşŽďƐůƵǌĞƷǌĞŵş͕ǌĞũŵĠŶĂƐƚĂǀĞďŶşĐŚ
ƉŽǌĞŵŬƽ͕
Ͳ ŶĂ ŵŽǎŶŽƐƚŝ ƐƚĄǀĂũşĐş ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ ;ƚƌĂƐǇ͕ ƉƌŽĨŝůǇ ͬ ŬĂƉĂĐŝƚǇ͕ ŵşƐƚĂ
ŶĂƉŽũĞŶşͿĂŵŽǎŶŽƐƚŝũĞũşŚŽǀǇƵǎŝƚşǌĞũŵĠŶĂŬǌĂũŝƓƚĢŶşŽďƐůƵŚǇƐƚĂǀĞďŶşĐŚƉŽǌĞŵŬƽ
ǀŽĚŽƵ ;ƉŝƚŶĄ ǀŽĚǇ͕ ŚĂƐĞďŶş ǀŽĚĂͿ͕ ĞůĞŬƚƌŝĐŬŽƵ ĞŶĞƌŐŝş͕ ƉůǇŶĞŵ Ă ƉƌǀŬǇ ůŝŬǀŝĚĂĐĞ
ŽĚƉĂĚŶşĐŚǀŽĚ͕
Ͳ ŶĂǀĞƎĞũŶĄƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͘
ǇůŽ ƵƉƌĂǀĞŶŽ ǀǇŵĞǌĞŶş ǀĞƎĞũŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş Ă ďǇů ŶĂǀƌǎĞŶ ƐǇƐƚĠŵ ĚŽƉƌĂǀŶş
Ă ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŽďƐůƵŚǇ ƎĞƓĞŶĠŚŽ ƷǌĞŵş ƌĞƐƉĞŬƚƵũşĐş ƐƚĄǀĂũşĐş ƚƌĂƐǇ Ă ǌĂƎşǌĞŶş ƐĚşůēşŵ
ĚŽƉůŶĢŶşŵĂƷƉƌĂǀĂŵŝƐƉŽēşǀĂũşĐşŵŝǀ͗
Ͳ ƌŽǌƓşƎĞŶş ǀĞƎĞũŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş ;ƵůŝĐĞ ĢůŽŚŽƌƐŬĄͿ ŶĂ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŶĢ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶŽƵ
ƓşƎŬƵ ϴ ŵ ;ǀĞƎĞũŶĄ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş ŽďƐůƵŚƵũşĐş ǌĄƐƚĂǀďƵ ƌŽĚŝŶŶǉŵŝ ĚŽŵǇ
ƐŽďŽƵƐŵĢƌŶŽƵŬŽŵƵŶŝŬĂĐşͿ͕
Ͳ ŶĄǀƌŚƵƉƌŽĚůŽƵǎĞŶşǀŽĚŽǀŽĚŶşŚŽƎĂĚƵ͘
Ͳ ƐƚĂŶŽǀĞŶş ƉŽĚŵşŶŬǇ ĚŽƉƌĂǀŶş ŽďƐůƵŚǇ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ƉŽǌĞŵŬƽ ǀǉŚƌĂĚŶĢ ƐũĞǌĚǇ
ǌƵů͘ĢůŽŚŽƌƐŬĠ͘
&Ϳ WŽǎĂĚĂǀŬǇŶĂǀĞƎĞũŶĢƉƌŽƐƉĢƓŶĠƐƚĂǀďǇĂŶĂǀĞƎĞũŶĢƉƌŽƐƉĢƓŶĄŽƉĂƚƎĞŶş
WŽƚƎĞďĂ ǀǇŵĞǌĞŶş ǀĞƎĞũŶĢ ƉƌŽƐƉĢƓŶǉĐŚ ƐƚĂǀĞď ŶĞďŽ ǀĞƎĞũŶĢ ƉƌŽƐƉĢƓŶǉĐŚ ŽƉĂƚƎĞŶş
ŶĞďǇůĂƉƌŽŬĄǌĄŶĂ͘



ϳ

'Ϳ WŽǎĂĚĂǀŬǇŶĂĂƐĂŶĂĐĞ
WŽƚƎĞďĂĂƐĂŶĂēŶşĐŚŽƉĂƚƎĞŶşŶĞďǇůĂƉƌŽŬĄǌĄŶĂ͘
,Ϳ ĂůƓş ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ǀǇƉůǉǀĂũşĐş ǌ ƷǌĞŵŶĢ ĂŶĂůǇƚŝĐŬǉĐŚ ƉŽĚŬůĂĚƽ Ă ǌĞ ǌǀůĄƓƚŶşĐŚ ƉƌĄǀŶşĐŚ
ƉƎĞĚƉŝƐƽ͕ǀēĞƚŶĢƉŽǎĂĚĂǀŬƽǀǇƉůǉǀĂũşĐşǌƷǌĞŵŶşŚŽƉůĄŶƵ͕ǌĞǌĄƐĂĚƷǌĞŵŶşŚŽƌŽǌǀŽũĞ͕
ƉŽƉƎşƉĂĚĢǌƉŽůŝƚŝŬǇƷǌĞŵŶşŚŽƌŽǌǀŽũĞ
Ͳ WŽǎĂĚĂǀŬǇǀǇƉůǉǀĂũşĐşǌƷǌĞŵŶĢĂŶĂůǇƚŝĐŬǉĐŚƉŽĚŬůĂĚƽ
WŽǎĂĚĂǀŬǇǀǇƉůǉǀĂũşĐşǌjWKZW<ŽƉƎŝǀŶŝĐĞũƐŽƵǌĂŚƌŶƵƚǇǀďŽĚĞĐŚͿĂͿĂĚĄŶş͘
:ĞũŝĐŚƐƉůŶĢŶşƉŽƉƐĄŶŽǀǉƓĞ͘
Ͳ WŽǎĂĚĂǀŬǇǀǇƉůǉǀĂũşĐşǌĞǌǀůĄƓƚŶşĐŚƉƌĄǀŶşĐŚƉƎĞĚƉŝƐƽ
WůŽĐŚĂϰϮƐŽƵƐĞĚşƐŽĐŚƌĂŶŶǉŵƉĄƐŵĞŵƉŽǌĞŵŬƽƵƌēĞŶǉĐŚŬƉůŶĢŶşĨƵŶŬĐĞůĞƐĂ
;ũĞũşƐĞǀĞƌŶş ŽŬƌĂũͿʹƉŽǎĂĚĂǀĞŬŶĞŶşƌĞůĞǀĂŶƚŶş͕ƉĄƐŵŽϱϬŵŽĚŽŬƌĂũĞƉŽǌĞŵŬƽ
ƵƌēĞŶǉĐŚŬƉůŶĢŶşĨƵŶŬĐĞůĞƐĂŶĞǌĂƐĂŚƵũĞĚŽƎĞƓĞŶĠŚŽƷǌĞŵş͘
WůŽĐŚĂ ϰϮ ũĞ ƐŽƵēĄƐƚş ƌĞŐŝƐƚƌŽǀĂŶĠŚŽ ǀǉǌŶĂŵŶĠŚŽ ŬƌĂũŝŶŶĠŚŽ ƉƌǀŬƵ ē͘ ϯϰϲϴ
ƐŶĄǌǀĞŵͣƉŽůŽƉƎŝƌŽǌĞŶĄůŽƵŬĂ͕͞ũĞƐŽƵēĄƐƚşWƎşƌŽĚŶşŚŽƉĂƌŬƵWŽĚďĞƐŬǇĚşʹǀŝǌǀǉƓĞ͕
ƐƉůŶĢŶş ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ďŽĚƵ Ϳ ĂĚĄŶş͕ ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ƌĞƐƉĞŬƚƵũĞ WƎşƌŽĚŶş ƉĂƌŬ
WŽĚďĞƐŬǇĚş Ă ũĞŚŽ ƉŽƐůĄŶş͕ ŶĂǀƌǎĞŶĠ ǀǇƵǎŝƚş ƷǌĞŵş ƌĞƐƉĞŬƚƵũĞ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ
ŶĂŽĐŚƌĂŶƵŬƌĂũŝŶŶĠŚŽƌĄǌƵĂŶĂĞůŝŵŝŶĂĐŝŶĂĚŵĢƌŶĠǌĂƐƚĂǀĢŶŽƐƚŝƷǌĞŵş͘
WůŽĐŚĂϰϮũĞƐŽƵēĄƐƚşƷǌĞŵşDŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂŽďƌĂŶǇZƐŽĐŚƌĂŶŶǉŵŝƉĄƐŵǇůĞƚĞĐŬǉĐŚ
ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂĐşĐŚ ǌĂƎşǌĞŶş Ă Ɛ ƉŽǀŽůŽǀĄŶşŵ ŶĢŬƚĞƌǉĐŚ ƐƚĂǀĞď ũĞŶ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĢ
ǌĄǀĂǌŶĠŚŽ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ ŽďƌĂŶǇ ʹ ǀƷǌĞŵş ũƐŽƵ ƉƎşƉƵƐƚŶĠ ũĞŶ ƐƚĂǀďǇ
ƐĨƵŶŬĐşĂǀǉƓŬŽƵďĞǌǀůŝǀƵŶĂǌĄũŵǇDKZ͘
WůŽĐŚĂϰϮũĞůŝŵŝƚŽǀĄŶĂǀǇƵǎŝƚşŵƷǌĞŵşƉŽĚůĞǌĄŬŽŶĂē͘ϰϰͬϭϵϴϴ^ď͕͘ŽŽĐŚƌĂŶĢ
ĂǀǇƵǎŝƚşŶĞƌŽƐƚŶĠŚŽďŽŚĂƚƐƚǀş;ŚŽƌŶşǌĄŬŽŶͿ͕ǀĞǌŶĢŶşƉŽǌĚĢũƓşĐŚƉƎĞĚƉŝƐƽͲǀƷǌĞŵş
ũƐŽƵ ǌĞ ǌĄŬŽŶĂ ƉƎşƉƵƐƚŶĠ ũĞŶ ƐƚĂǀďǇ ƌĞƐƉĞŬƚƵũşĐş ĚŽƚēĞŶĠ ůŝŵŝƚǇ͕ ŬŽŶƚƌŽůĂ ũĞ ǀĢĐş
ƉƎşƐůƵƓŶĠŚŽƐƚĂǀĞďŶşŚŽƷƎĂĚƵ͘
Ͳ WŽǎĂĚĂǀŬǇŽďƐĂǎĞŶĠǀjǌĞŵŶşŵƉůĄŶƵaƚƌĂŵďĞƌŬĂ
WŽǎĂĚĂǀŬǇ ŽďƐĂǎĞŶĠ ǀjW aƚƌĂŵďĞƌŬ ũƐŽƵ ƐƉůŶĢŶĠ ʹ ƉƎşƉƵƐƚŶĄ ŶŽǀĄ ǀǉƐƚĂǀďĂ
ŶĞƉƎĞƐĄŚŶĞ ǀǉƓŬŽǀŽƵ ŚůĂĚŝŶƵ ƐƚĂǀĞď ƐƚĄǀĂũşĐşĐŚ͕ ƉƎşƉƵƐƚŶĠ ũĞ ϭ EW н ŽďǇƚŶĠ
ƉŽĚŬƌŽǀş͖ŽĚƐƚĂǀŶĄƐƚĄŶş ƉƎşƉƵƐƚŶĄŶĂ ƚĞƌĠŶƵĚŽŵĂǆ͘ϮǀŽǌŝĚĞů ĚŽϯ͕ϱƚ͖ƎĂĚŽǀĠ
ŐĂƌĄǎĞ ŶĞũƐŽƵ ƉƎşƉƵƐƚŶĠ͘ ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ƌĞƐƉĞŬƚƵũĞ ŬŽŶĐĞƉĐŝ ƐƚĂŶŽǀĞŶŽƵ
jW aƚƌĂŵďĞƌŬ͕ ƉŽĚŵşŶŬǇ ǀǇƵǎŝƚş ĚĄůĞ ǌƉƎĞƐŸƵũĞ͘ ^ƉĞĐŝĄůŶş ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽ ZW ǀjW
ƐƚĂŶŽǀĞŶǇŶĞďǇůǇ͘
Ͳ WŽǎĂĚĂǀŬǇŽďƐĂǎĞŶĠǀĄƐĂĚĄĐŚƷǌĞŵŶşŚŽƌŽǌǀŽũĞDŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬĠŚŽŬƌĂũĞ
ϭͲjZD^<ǀǇƉůǉǀĂũşƉƌŽƎĞƓĞŶĠƷǌĞŵşƉŽĚŵşŶŬǇ͗

 ĐŚƌĄŶŝƚ ŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠ ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠ Ă ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŬĠ ǌŶĂŬǇ ƉĂŵĄƚŬŽǀĢ
ĐŚƌĄŶĢŶǉĐŚƐşĚĞůǀēĞƚŶĢũĞũŝĐŚǀŶĢũƓşŚŽŽďƌĂǌƵ;jZD^<Ϳ͕
 ƉƎŝ ƵŵŝƐƛŽǀĄŶş ƐƚĂǀĞď ǀ ŽŬŽůş ƉĂŵĄƚŬŽǀĢ ĐŚƌĄŶĢŶǉĐŚ ƷǌĞŵş͕ ĂƌĞĄůƵ
ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚ ͣŐĞŶŝƵƐ ůŽĐŝ͞ ĚĂŶĠŚŽ ŵşƐƚĂ͕ ĐŚƌĄŶŝƚ ŵşƐƚŶş ŬƵůƚƵƌŶĢ



ϴ

ŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠĚŽŵŝŶĂŶƚǇ͕ǌĞũŵĠŶĂƐĂŬƌĄůŶşĂŽƐƚĂƚŶşŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠƐƚĂǀďǇ;jZ
D^<Ϳ͕

 ǀǇƚǀĄƎĞƚƷǌĞŵŶşƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽǌĂĐŚŽǀĄŶşǀŝǌƵĄůŶşŚŽǀůŝǀƵǀǇŵĞǌĞŶǉĐŚ
ƉƎşƌŽĚŶşĐŚ͕ ŬƵůƚƵƌŶşĐŚ Ă ĐŝǀŝůŝǌĂēŶşĐŚ ŚŽĚŶŽƚ͖ ǀǇŵĞǌŽǀĂƚ ƉůŽĐŚǇ
ƉƌŽ ǀǉƌĂǌŽǀĢ ŬŽŶŬƵƌĞŶēŶş ǌĄŵĢƌǇ ũĞŶ ǀĞ ǀǉũŝŵĞēŶǉĐŚ Ă ǌǀůĄƓƚĢ
ŽĚƽǀŽĚŶĢŶǉĐŚƉƎşƉĂĚĞĐŚĂǀĞǀĞƎĞũŶĠŵǌĄũŵƵ;ϭjZD^<Ϳ͘
WŽĚŵşŶŬǇ ũƐŽƵ ƐƉůŶĢŶǇ͘ :ƐŽƵ ƐƚĂŶŽǀĞŶǇ ƉŽĚƌŽďŶĠ ƉŽĚŵşŶŬǇ ǀǇƵǎŝƚş ƷǌĞŵş͕
ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠŚŽ ƵƐƉŽƎĄĚĄŶş͕ ďĂƌĞǀŶĠŚŽ Ă ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠŚŽ ƎĞƓĞŶş͕ ĂƉŽĚ͘
\ĞƓĞŶşũĞŽǀĢƎĞŶŽĨŽƌŵŽƵǌĄŬƌĞƐƽŵŽĚĞůŽǀǉĐŚŽďũĞŬƚƽĚŽĨŽƚŽŐƌĂĨŝş͘
Ͳ WŽǎĂĚĂǀŬǇŽďƐĂǎĞŶĠǀWŽůŝƚŝĐĞƷǌĞŵŶşŚŽƌŽǌǀŽũĞZ͕ǀĞǌŶĢŶşŬƚƵĂůŝǌĂĐĞē͘ϭ͕ϮĂϯ
WŽĚŵşŶŬǇ ũƐŽƵ ƐƉůŶĢŶǇ͘ :ƐŽƵ ƐƚĂŶŽǀĞŶǇ ƉŽĚƌŽďŶĠ ƉŽĚŵşŶŬǇ ǀǇƵǎŝƚş ƷǌĞŵş͕
ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠŚŽ ƵƐƉŽƎĄĚĄŶş͕ ďĂƌĞǀŶĠŚŽ Ă ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠŚŽ ƎĞƓĞŶş͕ ĂƉŽĚ͘
\ĞƓĞŶşũĞŽǀĢƎĞŶŽĨŽƌŵŽƵǌĄŬƌĞƐƽŵŽĚĞůŽǀǉĐŚŽďũĞŬƚƽĚŽĨŽƚŽŐƌĂĨŝş͘
Ͳ ĂůƓşƉŽĚŬůĂĚǇ
EĂĚ ƌĄŵĞĐ ƵǀĞĚĞŶǉĐŚ ĚĂůƓşĐŚ ƉŽĚŬůĂĚƽ ďǇů ƉƌŽǀĞĚĞŶ ƚĂŬĠ ĚŽƉůŸƵũşĐş ƉƌƽǌŬƵŵ
ƷǌĞŵş͕ƉƌŽǀĢƎĞŶşĚĂƚƐƉƌĄǀĐƽĂƉƌŽǀŽǌŽǀĂƚĞůƽƚĞĐŚŶŝĐŬĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͕ƉƌŽǀĢƎĞŶş
ǀĞƎĞũŶǉĐŚĚĂƚEWj͕ĂƉŽĚ͘
/Ϳ sǉēĞƚƷǌĞŵŶşĐŚƌŽǌŚŽĚŶƵƚş͕ŬƚĞƌĠƌĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶŶĂŚƌĂĚş
ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶŶĞŶĂŚƌĂǌƵũĞƷǌĞŵŶşƌŽǌŚŽĚŶƵƚş͘
:Ϳ WƎşƉĂĚŶĠƉŽǎĂĚĂǀŬǇŶĂƉůĄŶŽǀĂĐşƐŵůŽƵǀƵĂĚŽŚŽĚƵŽƉĂƌĐĞůĂĐŝ
WŽƚƎĞďĂƉůĄŶŽǀĂĐşƐŵůŽƵǀǇŶĞďŽĚŽŚŽĚǇŽƉĂƌĐĞůĂĐŝŶĞďǇůĂƉƌŽŬĄǌĄŶĂ͘
<Ϳ WŽǎĂĚĂǀŬǇŶĂƵƐƉŽƎĄĚĄŶşŽďƐĂŚƵŶĄǀƌŚƵƌĞŐƵůĂēŶşŚŽƉůĄŶƵĂŽďƐĂŚƵũĞŚŽŽĚƽǀŽĚŶĢŶş
Ɛ ŽŚůĞĚĞŵ ŶĂ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌ ƷǌĞŵş Ă ƉƌŽďůĠŵǇ Ŭ ƎĞƓĞŶş ǀēĞƚŶĢ ŵĢƎşƚĞŬ ǀǉŬƌĞƐƽ Ă ƉŽēƚƵ
ǀǇŚŽƚŽǀĞŶş
WŽǎĂĚĂǀŬǇŶĂŽďƐĂŚƚĞǆƚŽǀĠĂŐƌĂĨŝĐŬĠēĄƐƚƌĞŐƵůĂēŶşŚŽƉůĄŶƵũƐŽƵƐƉůŶĢŶǇƐǀǉũŝŵŬŽƵ͗
Ͳ ŐƌĂĨŝĐŬĄēĄƐƚǀǉƌŽŬŽǀĠēĄƐƚŝƌĞŐƵůĂēŶşŚŽƉůĄŶƵŽďƐĂŚƵũĞǀǉŬƌĞƐǇ
 ŚůĂǀŶşǀǉŬƌĞƐ
 ǀǉŬƌĞƐǀĞƎĞũŶĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ

sǉŬƌĞƐ ǀĞƎĞũŶĢ ƉƌŽƐƉĢƓŶǉĐŚ ƐƚĂǀĞď͕ ŽƉĂƚƎĞŶş Ă ĂƐĂŶĂĐş ŶĞŶş ǌƉƌĂĐŽǀĄŶ͕ ŶĞďŽƛ
ĚŽƚēĞŶĠ ƐƚĂǀďǇ͕ ŽƉĂƚƎĞŶş ĂŶŝ ĂƐĂŶĂĐĞ ŶĞũƐŽƵ ŶĂǀƌǎĞŶĠ Ă ǀǉŬƌĞƐ ƚĞĚǇ ŶĞŶş
ƌĞůĞǀĂŶƚŶş͘
EĂ ǌĄŬůĂĚĢ ƵƐŬƵƚĞēŶĢŶĠŚŽ ƐƉŽůĞēŶĠŚŽ ũĞĚŶĄŶş ŬŶĄǀƌŚƵ ƌĞŐƵůĂēŶşŚŽ ƉůĄŶƵ ǌƉƌĂĐŽǀĂů
ƉŽƎŝǌŽǀĂƚĞů WŽŬǇŶǇ ƉƌŽ ƷƉƌĂǀƵ ŶĄǀƌŚƵ ZĞŐƵůĂēŶşŚŽ ƉůĄŶƵ aƚƌĂŵďĞƌŬ ϰϮ ;DĢj <ŽƉƎŝǀŶŝĐĞ͕
ē͘ũ͘ ϰϯϰϭϮͬϮϬϮϬͬƵũ͕ Ϯϵ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬͿ͕ ǀĞ ŬƚĞƌǉĐŚ ƉŽǎĂĚƵũĞ ƉƌŽǀĞĚĞŶş ƷƉƌĂǀ ŶĄǀƌŚƵ ƌĞŐƵůĂēŶşŚŽ
ƉůĄŶƵ ƉƎĞĚ ũĞŚŽ ƉƌŽũĞĚŶĄŶşŵ ƉŽĚůĞ Α ϲϳ ƐƚĂǀĞďŶşŚŽ ǌĄŬŽŶĂ ;ƐŽƵēĄƐƚş ƉŽŬǇŶƽ ďǇů ǌĄƉŝƐ
ǌĞƐƉŽůĞēŶĠŚŽũĞĚŶĄŶşĂƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂĂƉƎŝƉŽŵşŶŬǇŬŶĄǀƌŚƵƌĞŐƵůĂēŶşŚŽƉůĄŶƵͿ͗



ϵ

ϭ͘

ǌǀĢƚƓŝƚƉůŽĐŚƵƐŵşƓĞŶŽƵŽďǇƚŶŽƵĂǌƌƵƓŝƚƐƚĂǀĞďŶşēĄƌƵ͖ƐŽŚůĞĚĞŵŶĂǌǀĢƚƓĞŶşƉůŽĐŚǇ
ƐŵşƓĞŶĠŽďǇƚŶĠƉƎşƉĂĚŶĢƵƉƌĂǀŝƚƉƌŽĐĞŶƚŽǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƐƚŝƚĠƚŽƉůŽĐŚǇƐƚĂǀďĂŵŝ͕
ƉƎşƉ͖͘

Ϯ͘

ĚŽ ŽĚƽǀŽĚŶĢŶş ƉƎŝĚĂƚ ǀĂƌŝĂŶƚƵ ďƵĚŽƵĐş ŵŽǎŶĠ ǀǉƐƚĂǀďǇ ǀ ůŽŬĂůŝƚĢ Ɛ ĐŽ ŶĞũǀşĐĞ
ƌŽǌǀŽůŶĢŶŽƵ ǌĄƐƚĂǀďŽƵ ƌŽĚŝŶŶǉĐŚ ĚŽŵƽ ʹ ƐĐŚĠŵĂ Ă ǀŝǌƵĂůŝǌĂĐĞ͕ ǀ ŽĚƽǀŽĚŶĢŶş ƚĂŬ
ďƵĚĞƐƚĄǀĂũşĐşƐĐŚĠŵĂĂǀŝǌƵĂůŝǌĂĐĞǌĄƐƚĂǀďǇƌŽĚŝŶŶǉĐŚĚŽŵƽǀƎĂĚĢĂŶŽǀĢƐĐŚĠŵĂ
ĂǀŝǌƵĂůŝǌĂĐĞǌĄƐƚĂǀďǇĐŽŶĞũǀşĐĞƌŽǌǀŽůŶĢŶĠ͖

ϯ͘

ŽƌŝĞŶƚĂĐŝ ƉƽĚŽƌǇƐƽ ƌŽĚŝŶŶǉĐŚ ĚŽŵƽ ƌŽǌǀŽůŶŝƚ͕ ƉƌŽǀĢƎŝƚ ŵŽǎŶŽƐƚ ƌŽǌƐĂŚƵ
ŽĚ ƌŽǀŶŽďĢǎŶŽƐƚŝ ĚĞůƓş ƐƚƌĂŶǇ ƌŽĚŝŶŶĠŚŽ ĚŽŵƵ Ɛ ĚĞůƓş ƐƚƌĂŶŽƵ ƉŽǌĞŵŬƵ ƉŽ
ƌŽǀŶŽďĢǎŶŽƐƚ ĚĞůƓş ƐƚƌĂŶǇ ƌŽĚŝŶŶĠŚŽ ĚŽŵƵ Ɛ ǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝ ǀĞĚŽƵĐş ƉƎĞƐ ƉƎĞĚŵĢƚŶǉ
ƐƚĂǀĞďŶşƉŽǌĞŵĞŬ͕ĚŽƉůŶŝƚƐĐŚĠŵĂĂƉƎşƉĂĚŶĢǀǇƐǀĢƚůĞŶşƉŽũŵƽ͖

ϰ͘

ƉƌŽ ƐƚĂǀďǇ  ƐƚĂŶŽǀŝƚ͕ ǎĞ ŽďēĂŶƐŬĠ ǀǇďĂǀĞŶş ďƵĚĞ ŵŽǎŶĠ ƉŽƵǌĞ ũĂŬŽ ƐŽƵēĄƐƚ
ƌŽĚŝŶŶĠŚŽĚŽŵƵēŝƐƚĂǀďǇŶşǌŬŽŬĂƉĂĐŝƚŶşŚŽƵďǇƚŽǀĄŶş͖

ϱ͘

ƉƌŽŽďũĞŬƚƐůŽǎĞŶǉǌĞƐƚĂǀďǇĂƐƚĂǀďǇƐƚĂŶŽǀŝƚĐĞůŬŽǀĠŵĂǆŝŵĄůŶşƌŽǌŵĢƌǇ͕ĐĞůŬŽǀŽƵ
ŚŵŽƚƵ͕ƉƎşƉĂĚŶĢĚŽƉůŶŝƚƐĐŚĠŵĂ͖

ϲ͘

ĚĞĨŝŶŽǀĂƚƉŽũĞŵͣǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƐƚ͞ŶĞďŽũĞŵƵƉŽĚŽďŶǉ͕ƉƎşƉĂĚŶĢĚŽƉůŶŝƚƐĐŚĠŵĂ͖

ϳ͘

ƉƌŽƐƚĂǀďǇŝƐƚĂǀďǇƵƉƌĂǀŝƚ͕ŵŝŶŝŵĂůŝǌŽǀĂƚ͕ŬŽŶƐƚƌƵŬēŶşǀǉƓŬƵϭ͘EW͖

ϴ͘

ƉƌŽƐƚĂǀďǇŝƐƚĂǀďǇƵƉƌĂǀŝƚŽŵĞǌĞŶşƉƌŽƉŽĚǌĞŵŶşƉŽĚůĂǎşƚĂŬ͕ĂďǇŶĞĚŽĐŚĄǌĞůŽ
Ŭ ŶĂĚŵĢƌŶĠŵƵ ǌǀǉƓĞŶş ĐĞůĠ ƐƚĂǀďǇ͕ ƉƎşƉ͘ ƐƚĂŶŽǀŝƚ͕ ƉƌŽ ŬƚĞƌĠ ƐƚĂǀďǇ ŶĞŶş ƉŽĚǌĞŵŶş
ƉŽĚůĂǎşƉƎşƉƵƐƚŶĠ͖

ϵ͘

ĚŽƉůŶŝƚƐĐŚĠŵĂǀǉƓŬŽǀĠŚŽŽƐĂǌĞŶşƐƚĂǀĞďĚŽƚĞƌĠŶƵƐǀǇƐǀĢƚůĞŶşŵũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚƉŽũŵƽ
ǀǌƚĂŚƵũşĐşĐŚ ƐĞ Ŭ ƵƌēĞŶş ǀǉƓŬǇ ƐƚĂǀďǇ͕ ǀǉƓŬĂ ƐƚĂǀďǇ ďƵĚĞ ǀǌƚĂǎĞŶĂ ŬĞ ƐƚĄǀĂũşĐşŵƵ
ƚĞƌĠŶƵ͖

ϭϬ͘ ƉƌŽƐƚĂǀďǇũƐŽƵǀĞǀǉƌŽŬƵ;Ɛƚƌ͘ϭϬͿŝǀŽĚƽǀŽĚŶĢŶş;Ɛƚƌ͘ϭϯ͕Ɛƚƌ͘ϭϱͿƵǀĞĚĞŶǇŬŽŶĞēŶĠ

ǀǉēƚǇƐƚĂǀĞď͕ŬƚĞƌĠƐĞĂůĞŶĞƐŚŽĚƵũşʹƉŽǎĂĚƵũĞŵĞŬŽŶĞēŶĠǀǉēƚǇƐũĞĚŶŽƚŝƚ͕ƉƎşƉ͘ǌǀĄǎŝƚ
ĚŽƉůŶĢŶşƚĞǆƚƵͣĂƉŽĚ͖͘͞
ϭϭ͘ ǀ ŬĂƉŝƚŽůĞ ͘ϰ͕ ďŽĚƵ ϰ͘ ƵƉƌĂǀŝƚ ƉƎĞƐĂŚ ƐƚƎĞĐŚ ŶĂĚ ƉƽĚŽƌǇƐŶǉ ƉƌƽŵĢƚ ϭ͘ EW

ŶĂŵĂǆ͘ϭ͕Ϯŵ͖
ϭϮ͘ ĚŽƉůŶŝƚƌĞŐƵůĂĐŝƉƌŽƉƎşƉĂĚŶĠƚĞƌĠŶŶşƷƉƌĂǀǇ͕ǌşĚŬǇ͕ƚĞƌĂƐǇĂƉŽĚ͖͘
ϭϯ͘ ƵƉƌĂǀŝƚ ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽ ƉůŽĐŚƵ ͣǀĞƎĞũŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͞ ƚĂŬ͕ ĂďǇ Ŭ ƌŽǌƓşƎĞŶş ƉŽǌĞŵŶş

ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞǀƵů͘ĢůŽŚŽƌƐŬĠǀƷƐĞŬƵƉŽĚĠůƎĞƓĞŶĠǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶĠƉůŽĐŚǇϰϮĚŽĐŚĄǌĞůŽ
ũĞŶǀǉũŝŵĞēŶĢǀƚĞĐŚŶŝĐŬǇũŝŶĂŬŶĞƎĞƓŝƚĞůŶǉĐŚƐŝƚƵĂĐşĐŚ͖ƐƚĂŶŽǀŝƚŵŝŶŝŵĄůŶşƉƌŽĐĞŶƚŽ
ǌĞůĞŶĢǀƉůŽƓĞͣǀĞƎĞũŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͕͞ƉƎşƉĂĚŶĢŵĂǆŝŵĄůŶşƓşƎŬƵƐũĞǌĚƽŶĂƉŽǌĞŵŬǇ
ƐďƵĚŽƵĐşŵŝƐƚĂǀďĂŵŝƌŽĚŝŶŶǉĐŚĚŽŵƽ͖
ϭϰ͘ ƵƉƌĂǀŝƚƉŽēĞƚŽĚƐƚĂǀŶǉĐŚƐƚĄŶşƉƌŽũĞĚĞŶƐƚĂǀĞďŶşƉŽǌĞŵĞŬŶĂŵĂǆŝŵĄůŶĢĚǀĢƐƚĄŶş͖
ϭϱ͘ ƵƉƌĂǀŝƚƉŽǎĂĚĂǀŬǇŶĂƉŽǀƌĐŚŬŽŵƵŶŝŬĂĐşƚĂŬ͕ĂďǇĐŽŶĞũǀşĐĞŽĚƉŽǀşĚĂůƐƚĂǀƵƐƚĄǀĂũşĐş

ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͖
ϭϲ͘ ƉƌŽǀĢƎŝƚŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠƎĞƓĞŶşŽďũĞŬƚƽ͕ƉƎĞĚĞǀƓşŵƉŽĚĞǌĚşǀĞŬ͕ƐƚƎĞƓŶşĐŚŬƌǇƚŝŶ͖



ϭϬ

ϭϳ͘ ĚŽ ŽĚƽǀŽĚŶĢŶş ĚŽƉůŶŝƚ ĚŽƉŽƌƵēĞŶş ƉŽŶĞĐŚĂƚ ůŝŶŝŽǀŽƵ ǌĞůĞŸ ŬŽƉşƌƵũşĐş ĚĞůƓş ŚƌĂŶŝĐĞ

ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚƉŽǌĞŵŬƽĂĚŽƉŽƌƵēĞŶşǀǉƐĂĚďǇŬƌĂũŽǀǉĐŚĚƎĞǀŝŶŽǀŽĐŶǉĐŚƐƚƌŽŵƽĂŬĞƎƽ͕
ŶĂ ƌŽǌĚşů ŽĚ ŶĞĚŽƉŽƌƵēŽǀĂŶĠ ǀǉƐĂĚďǇ ũĞŚůŝēŶĂŶƽ Ă ĞǆŽƚŝĐŬǉĐŚ ĚƌƵŚƽ ĚŽ ĚĂŶĠŚŽ
ƉƌŽƐƚƎĞĚşŶĞƉĂƚƎŝēŶǉĐŚ͖
ϭϴ͘ ƉƌŽƉůŽĐŚƵͣŽďǇƚŶǉĐŚǌĂŚƌĂĚ͞ƉƌŽǀĢƎŝƚƉƌŽĐĞŶƚŽǌĂƐƚĂǀĢŶş͖
ϭϵ͘ ǀƓĞǀǉƓĞƵǀĞĚĞŶĠƉƌŽŵşƚŶŽƵƚĚŽƉĂƚƎŝēŶǉĐŚēĄƐƚŝƚĞǆƚŽǀĠŝŐƌĂĨŝĐŬĠēĄƐƚŝƌĞŐƵůĂēŶşŚŽ

ƉůĄŶƵ͖
ϮϬ͘ ǌĂƉƌĂĐŽǀĂƚƉŽǎĂĚĂǀĞŬŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂǎŝǀŽƚŶşŚŽƉƌŽƐƚƎĞĚşƚǉŬĂũşĐşƐĞŽĐŚƌĂŶǇŶĞƌŽƐƚŶĠŚŽ

ďŽŚĂƚƐƚǀşĂŐĞŽůŽŐŝĐŬĠƐƚĂǀďǇƷǌĞŵş͕ŬƚĞƌĄƐĞŶĂĐŚĄǌĞũşǀƎĞƓĞŶĠŵƷǌĞŵş͘
EĂ ǌĄŬůĂĚĢ ǀǉƓĞ ƵǀĞĚĞŶǉĐŚ ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ Ă ŶĂ ǌĄŬůĂĚĢ ĂŬĐĞƉƚŽǀĂŶǉĐŚ ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ
ĂƉƎŝƉŽŵşŶĞŬďǇůŶĄǀƌŚƌĞŐƵůĂēŶşŚŽƉůĄŶƵƵƉƌĂǀĞŶ͘ǇůĂǌǀĢƚƓĞŶĂƉůŽĐŚĂƐŵşƓĞŶĄŽďǇƚŶĄ͕ďǇůĂ
ǀǇƉƵƓƚĢŶĂƐƚĂǀĞďŶşēĄƌĂ͕ďǇůĂƉƌŽǀĢƎĞŶĂƉŽĚŵşŶŬĂŵĂǆŝŵĄůŶşƉƌŽĐĞŶƚƵĄůŶşǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƐƚŝʹ
ŵĂǆŝŵĄůŶş ǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƐƚ ďǇůĂ ƵƉƌĂǀĞŶĂ ;ƐŶşǎĞŶĂͿ͕ ďǇůĂ ƉƎĞƐŶĢũŝ ƐƉĞĐŝĨŝŬŽǀĄŶĂ ůŝŶŝĞ ŽĚƐƚƵƉƵ
;ǀēĞƚŶĢ ĚƌŽďŶĠ ƷƉƌĂǀǇ ũĞũşŚŽ ǀǇŵĞǌĞŶşͿ͕ ďǇůĂ ƵƉƌĂǀĞŶĂ ƉƎşƉƵƐƚŶŽƐƚ ŽďēĂŶƐŬĠŚŽ ǀǇďĂǀĞŶş ʹ
ŶŽǀĢ ũĞŶ ǀƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ ƐƵŵşƐƛŽǀĂŶǉŵŝ Z͘ ǇůǇ ƵƉƌĂǀĞŶǇ ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽ ƵŵşƐƛŽǀĄŶş ƐƚĂǀĞď
ŶĂƐƚĂǀĞďŶşŵƉŽǌĞŵŬƵʹŶŽǀĢũĞƵŵŽǎŶĢŶĂƌŽǌǀŽůŶĢŶĄǌĄƐƚĂǀďĂĂŽƌŝĞŶƚĂĐĞŚůĂǀŶşŽƐǇŽďũĞŬƚƵ
ǀƓŝƌƓşŵ ƷŚůŽǀĠŵ ƌŽǌƉĢƚş͘ ǇůǇ ƵƉƌĂǀĞŶǇ ƐƚĂǀĞďŶĢ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ƉĂƌĂŵĞƚƌǇ ƐƚĂǀĞď͕ ũĞũŝĐŚ
ŵĂǆŝŵĄůŶş ƌŽǌŵĢƌǇ͕ ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠ ƎĞƓĞŶş͕ ĂƚĚ͘ sǉƐůĞĚŶĄ ƉŽĚŽďĂ ƌĞŐƵůĂēŶşŚŽ ƉůĄŶƵ ďǇůĂ
ƉƎĞĚ ǌĂŚĄũĞŶşŵ ĚĂůƓşŚŽ ƉƌŽũĞĚŶĄǀĄŶş ŬŽŶǌƵůƚŽǀĄŶĂ ƐƉŽƎŝǌŽǀĂƚĞůĞŵ͕ ŵşƐƚŶĢ ƉƎşƐůƵƓŶǉŵ
ƐƚĂǀĞďŶşŵ ƷƎĂĚĞŵ Ă ƐĞ ǌĄƐƚƵƉĐŝ ŵĢƐƚĂ ƐĐşůĞŵ ǌĂũŝƐƚŝƚ ŬǀĂůŝƚŶş ƌŽǌŚŽĚŽǀĄŶş ǀƷǌĞŵş
ďĞǌƐƉŽƌŶǉĐŚŶĞďŽŶĞũĞĚŶŽǌŶĂēŶǉĐŚƉŽĚŵşŶĞŬĂƌĞŐƵůĂĐş͘


Ϳ

psKE E1EsZE<KEW\aE1
/͘ ĄŬůĂĚŶşǀǉĐŚŽĚŝƐŬĂƎĞƓĞŶş
EĂǀƌǎĞŶĄ ŬŽŶĐĞƉĐĞ ƎĞƓĞŶş ŽďƐĂǎĞŶĂ ǀZĞŐƵůĂēŶşŵ ƉůĄŶƵ aƚƌĂŵďĞƌŬ ϰϮ ǀǇĐŚĄǌş
ŵũ͘ǌŶĄƐůĞĚƵũşĐşĐŚǀǉĐŚŽǌşĐŚƐŬƵƚĞēŶŽƐƚş͗



Ͳ

ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŬĄŚŽĚŶŽƚĂŵşƐƚĂͲƎĞƓĞŶĠŚŽƷǌĞŵşʹĚĂŶĄǌĞũŵĠŶĂ

Ͳ

ŐĞŶŝƵƐůŽĐŝŵşƐƚĂ

Ͳ

ǀǉǌŶĂŵŶĄŬŽŶƚĞǆƚƵĄůŶşǀĂǌďĂƐƉƎşƌŽĚŶşŵŝƉƌǀŬǇ͕ŬƚĞƌǉŵŝũƐŽƵǌĞũŵĠŶĂ

 ƉŽůŽŚŽƵ ŶĂ ŽŬƌĂũŝ DWZ aƚƌĂŵďĞƌŬ ʹ ƎĞƓĞŶĠ ƷǌĞŵş ďĞǌƉƌŽƐƚƎĞĚŶĢ
ŶĂǀĂǌƵũĞŶĂƷǌĞŵşDWZ͕
 ƉŽůŽŚŽƵ ŶĂĚ ƐƚĄǀĂũşĐş ŚŝƐƚŽƌŝĐŬŽƵ ǌĄƐƚĂǀďŽƵ ǀƉŽŚůĞĚŽǀĠŵ ƉƌŽƚŝƉſůƵ
ŬĞaƚƌĂŵďĞƌƐŬĠdƌƷďĢʹǀǉǌŶĂŵŶĠŬƵůƚƵƌŶşƉĂŵĄƚĐĞ͕
 ŶĄǀĂǌŶŽƐƚşŶĂŚŝƐƚŽƌŝĐŬŽƵƐƚƎĞĚŽǀĢŬŽƵǌĄƐƚĂǀďƵŵĢƐƚĂaƚƌĂŵďĞƌŬƵ͕
 ǀǉũŝŵĞēŶŽƐƚşƉŽůŽŚǇʹƎĞƓĞŶĠƷǌĞŵşďǇǀŬŽŶƚĞǆƚƵƉƌŝŶĐŝƉƽƉĂŵĄƚŬŽǀĠ
ƉĠēĞ ǀZ ǀǌĄƐĂĚĢ ŶĞŵĢůŽ ďǉƚ ǌĂƐƚĂǀĢŶŽ ʹ ǌƚŽŚŽ ƉůǇŶŽƵ ǌǀǉƓĞŶĠ
ŶĄƌŽŬǇ ŶĂ ŬǀĂůŝƚƵ ǌĄƐƚĂǀďǇ ʹ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŬŽƵ͕ ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬŽƵ͕
ŬŽŶƚĞǆƚƵĄůŶş͕

 ƎĞƓĞŶĠ ƷǌĞŵş ũĂŬŽ ƐŽƵēĄƐƚ ƌĞŐŝƐƚƌŽǀĂŶĠŚŽ ǀǉǌŶĂŵŶĠŚŽ ŬƌĂũŝŶŶĠŚŽ
ƉƌǀŬƵē͘ϯϰϲϴƐŶĄǌǀĞŵͣƉŽůŽƉƎŝƌŽǌĞŶĄůŽƵŬĂ͕͞
ϭϭ

 ƎĞƓĞŶĠƷǌĞŵşũĂŬŽƐŽƵēĄƐƚWƎşƌŽĚŶşŚŽƉĂƌŬƵWŽĚďĞƐŬǇĚş͕
 ƚĠŵĢƎ ĚŽƚǇŬŽǀĄ ďůşǌŬŽƐƚ ǀƌŽƉƐŬǇ ǀǉǌŶĂŵŶĠ ůŽŬĂůŝƚǇ ϬϴϭϬϬϯϲ
aƚƌĂŵďĞƌŬ͕
 ďůşǌŬŽƐƚƷǌĞŵşƐĞǌǀůĄƓƚĢĐŚƌĄŶĢŶǉŵŝĚƌƵŚǇƌŽƐƚůŝŶĂǎŝǀŽēŝĐŚƽ͘
Ͳ

ŬŽŶĐĞƉĐĞŽďƐĂǎĞŶĠǀƉůĂƚŶĠŵjǌĞŵŶşŵƉůĄŶƵaƚƌĂŵďĞƌŬ͕

Ͳ

ĚŽƉůŸƵũşĐşƉƌƽǌŬƵŵǇĂƌŽǌďŽƌǇƉƌŽǀĞĚĞŶĠǌŚŽƚŽǀŝƚĞůĞŵƌĞŐƵůĂēŶşŚŽƉůĄŶƵ͘

<ŽŶĐĞƉĐĞ ǀǇƵǎŝƚş ƷǌĞŵş ʹ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĢ ƌŽǌďŽƌƵ ǀǉĐŚŽǌşĐŚ ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚş Ă ŶĂ ǌĄŬůĂĚĢ
ƉƌŽǀĞĚĞŶĠŚŽƉƌƽǌŬƵŵƵƷǌĞŵşũĞƐƚĂŶŽǀĞŶĂŬŽŶĐĞƉĐĞǀǇƵǎŝƚşƷǌĞŵşƐƉŽēşǀĂũşĐşǀƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶş
ĚŽĐŚŽǀĂŶǉĐŚ ŚŝƐƚŽƌŝĐŬǉĐŚ ŚŽĚŶŽƚ ƷǌĞŵş͕ ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶş ŶĄǀĂǌŶŽƐƚŝ ŶĂ DWZ aƚƌĂŵďĞƌŬ͕
ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶşƉŽŚůĞĚŽǀǉĐŚƐŽƵǀŝƐůŽƐƚşƐĞaƚƌĂŵďĞƌƐŬŽƵdƌƷďŽƵĂDWZ͕ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶşƉƎşƌŽĚŶşĐŚ
Ă ŬƌĂũŝŶŶǉĐŚ ŚŽĚŶŽƚ͕ ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶş ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŬǉĐŚ ǀĂǌĞď͕ ǌĄŬůĂĚŶşŚŽ ƚǀĂƌŽƐůŽǀş ƐƚĂǀĞď
Ă ƉŽǎĂĚĂǀŬƵ ŶĂ ŵŝŶŝŵĂůŝǌĂĐŝ ǌĄƚĢǎĞ ƷǌĞŵş ƐƉŽēşǀĂũşĐş ŵũ͘ ǀƉŽǎĂĚĂǀŬƵ ŶĂ ƵŵşƐƚĢŶş ŵĂǆ͘ ϯ
ƐƚĂǀĞďŚůĂǀŶşĐŚƐĨƵŶŬĐşďǇĚůĞŶş͘
//͘ sǇďƌĂŶĄǀǉĐŚŽĚŝƐŬĂʹďůŝǎƓşƉŽĚƌŽďŶŽƐƚŝ
,ŝƐƚŽƌŝĞ
,ŝƐƚŽƌŝĞŽƐşĚůĞŶşŶĂƷǌĞŵşĚŶĞƓŶşŚŽŵĢƐƚĂaƚƌĂŵďĞƌŬƵƐĂŚĄĂǎĚŽƉƌĞŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠŚŽŽďĚŽďş͕
ŶĄůĞǌǇǀũĞƐŬǇŶşĐŚaŝƉŬĂĂĞƌƚŽǀĂĚşƌĂ;ǌĂƐǇƉĂŶĄͿͲǌďǇƚŬǇƐşĚůŝƓƚĢĂŬŽƐƚĞƌŶşƉŽǌƽƐƚĂƚŬǇēůŽǀĢŬĂ
ŶĞĂŶĚƌƚĄůƐŬĠŚŽ ũƐŽƵ ĚĂƚŽǀĄŶǇ ĚŽ ĚŽďǇ ĐĐĂ ϰϬ ƚŝƐ͘ ůĞƚ ƉƎĞĚ Ŷ͘ ů͘ ĂůƓş ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŬĠ ŶĄůĞǌǇ
ƉŽĐŚĄǌşǌŵůĂĚƓşĚŽďǇŬĂŵĞŶŶĠ;ĂƐŝϯϬϬϬůĞƚƉƎĞĚŶ͘ů͘ͿĂŵůĂĚƓşĚŽďǇďƌŽŶǌŽǀĠ;ĂƐŝϴϬϬůĞƚ
ƉƎĞĚŶ͘ů͘Ϳ͕ŬĚǇǀǌŶŝŬůŽŶĂ<ŽƚŽƵēŝŚƌĂĚŝƐŬŽ͘
^ƚƎĞĚŽǀĢŬĠ ŽƐşĚůĞŶş ũĞ ĚŽůŽǎŝƚĞůŶĠ ŽĚ ƉƌǀŶş ƉŽůŽǀŝŶǇ ϭϯ͘ ƐƚŽůĞƚş ;ƉƌǀŶş ƉşƐĞŵŶĠ ƐďşƌŬǇͿ͘
EĂŬŽŶĐŝϭϯ͘ ƐƚŽůĞƚş ďǇůǀǇƐƚĂǀĢŶƓƚƌĂŵďĞƌƐŬǉ ŚƌĂĚ͘ WƌǀŶşǌŵşŶŬĂŽǀƐŝ ƉŽĚŚƌĂĚĞŵƉŽĐŚĄǌş
ǌƌŽŬƵϭϮϭϭ͘ŶĞϰ͘ƉƌŽƐŝŶĐĞϭϯϱϵŵĂƌŬƌĂďĢŵŽƌĂǀƐŬǉ:ĂŶ:ŝŶĚƎŝĐŚ>ƵĐĞŵďƵƌƐŬǉ͕ďƌĂƚƌĐşƐĂƎĞ
ƎşŵƐŬĠŚŽ Ă ŬƌĄůĞ ēĞƐŬĠŚŽ <ĂƌůĂ /s͕͘ ǀǇĚĄǀĄ ŵĢƐƚƵ aƚƌĂŵďĞƌŬƵ ůŽŬĂēŶş ůŝƐƚŝŶƵ͘ s ĚŽďĢ
ƉŽďĢůŽŚŽƌƐŬĠ ;ƉŽ ƌ͘ ϭϲϮϰͿ ďǇů aƚƌĂŵďĞƌŬ ǀĞ ǀůĂƐƚŶŝĐƚǀş ũĞǌƵŝƚƽ͘ ĢŚĞŵ ƚƎŝĐĞƚŝůĞƚĠ ǀĄůŬǇ ďǇůŽ
ŵĢƐƚŽ Ă ŽŬŽůş ŶĢŬŽůŝŬƌĄƚ ǌĂƐĂǎĞŶŽ ǀĄůĞēŶǉŵŝ ƵĚĄůŽƐƚŵŝ Ă ǌƉƵƐƚŽƓĞŶŽ͘ KůŽŵŽƵēƚş ũĞǌƵŝƚĠ
ƐĞƐŶĂǎŝůŝǀǇďƵĚŽǀĂƚǀĞaƚƌĂŵďĞƌŬƵĐĞŶƚƌƵŵƉƌŽƚŝƌĞĨŽƌŵĂēŶşĐŚƐŶĂŚ͘ǇůǇǌƎşǌĞŶǇϮŬŽƐƚĞůǇ͕
<ƎşǎŽǀĄ ĐĞƐƚĂ ŶĂ <ŽƚŽƵē͕ Žǎş ŚƌŽď ǀ ũĞƐŬǇŶŝ ĞƌƚŽǀĂ ĚşƌĂ Ă ďǇůĂ ŽďŶŽǀĞŶĂ ƚƌĂĚŝĐĞ
ƓƚƌĂŵďĞƌƐŬǉĐŚ ƉŽƵƚş͘ KďǇǀĂƚĞůƐƚǀŽ ŵĢƐƚĂ ƐĞ ĚůŽƵŚŽ ǎŝǀŝůŽ ƉƎĞǀĄǎŶĢ ŽďĐŚŽĚĞŵ Ă ƎĞŵĞƐůǇ͕
ĚŽƉůŸŬŽǀĢǌĞŵĢĚĢůƐƚǀşŵ͘WƌǀŶşƎĞŵĞƐůŶŝĐŬĠĐĞĐŚǇǀǌŶŝŬĂůǇũŝǎƉŽēĄƚŬĞŵϭϳ͘ƐƚŽůĞƚş͘
s ƌŽĐĞ ϭϴϵϱ ǀǌŶŝŬůĂ ǀĞ aƚƌĂŵďĞƌŬƵ ŽĚďŽēŬĂ <ůƵďƵ ēĞƐŬǉĐŚ ƚƵƌŝƐƚƽ͕ ŬƚĞƌǉ ƉŽĚ ǀĞĚĞŶşŵ
Dhƌ͘ĚŽůĨĂ,ƌƐƚŬǇǌĂĐŚƌĄŶŝůǌďǇƚŬǇƓƚƌĂŵďĞƌƐŬĠŚŽŚƌĂĚƵ͕ũĞǎďǇůǌĂƚƎŝĐĞƚŝůĞƚĠǀĄůŬǇƚĢǎĐĞ
ƉŽƓŬŽǌĞŶĂǀϭϴ͘ƐƚŽůĞƚşǌĐĞůĂǌƉƵƐƚů͘dĞŶƚŽƐƉŽůĞŬƉŽǌĚĢũŝǌƎşĐĞŶŝŶƵŚƌĂĚƵŬŽƵƉŝůĂǀůĞƚĞĐŚ
ϭϵϬϯͲϭϵϬϰŶĞĐŚĂůǌĂƐƚƎĞƓŝƚĂƵƉƌĂǀŝƚŶĂƌŽǌŚůĞĚŶƵǀĄůĐŽǀŝƚŽƵǀĢǎǌǀĂŶŽƵdƌƷďĂ͘dĂũĞĚŽĚŶĞƐ
ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝĐŬŽƵ ĚŽŵŝŶĂŶƚŽƵ ŵĢƐƚĂ͘ sĢƚƓş ŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉ ƌŽǌǀŽũ ŵĢƐƚĂ ǌĂēĂů Ăǎ ŬŽŶĐĞŵ ϭϵ͘
ƐƚŽůĞƚşǌĂůŽǎĞŶşŵǀĄƉĞŶĐŽǀĠŚŽůŽŵƵŶĂŚŽƎĞ<ŽƚŽƵēŝ͘ŽďĂƉŽ//͘ƐǀĢƚŽǀĠǀĄůĐĞǌŶĂŵĞŶĂůĂƉƌŽ
aƚƌĂŵďĞƌŬŶŽǀǉƌŽǌǀŽũƚĢǎďǇǀĄƉĞŶĐĞŶĂ<ŽƚŽƵēŝ͘DĢƐƚŽƐĞƐƚĂůŽǌŶĄŵǉŵƚĂŬĠǀǉƌŽďŽƵǀĞůŵŝ
ŬǀĂůŝƚŶşŚŽĐĞŵĞŶƚƵĂǀĄƉŶĂ͘
WƌŽ ƐǀĠ ũĞĚŝŶĞēŶĠ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŬĠ Ă ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠ ƉĂŵĄƚŬǇ ŝ ƉƎşƌŽĚŶş ǌǀůĄƓƚŶŽƐƚŝ ďǇů
aƚƌĂŵďĞƌŬ ŽĚ ƌŽŬƵ ϭϵϱϭ ĐŚƌĄŶĢŶŽƵ ůŽŬĂůŝƚŽƵ Ă ǀ ƌŽĐĞ ϭϵϲϵ ƐĞ ƐƚĂů ŵĢƐƚƐŬŽƵ ƉĂŵĄƚŬŽǀŽƵ
ƌĞǌĞƌǀĂĐş͘
;ĚƌŽũ͗ĐƐ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐ͕ƐƚƌĂŵďĞƌŬ͘Đǌ͕ƐƚƌĂŵďĞƌŬ͘ŝŶĨŽͿ


ϭϮ

,ŝƐƚŽƌŝĐŬĠŵĂƉǇĂŽƌƚŽĨŽƚŽŵĂƉǇ
/ĚĞŶƚŝĨŝŬĂēŶşƐŬŝĐĂ



şƐĂƎƐŬĠƉŽǀŝŶŶĠŽƚŝƐŬǇƐƚĂďŝůŶşŚŽŬĂƚĂƐƚƌƵϭ͗ϮϴϴϬͲDŽƌĂǀĂĂ^ůĞǌƐŬŽ͕ϭϴϯϯ







ϭϯ

KƌƚŽĨŽƚŽŵĂƉĂϭϵϲϯ



KƌƚŽĨŽƚŽŵĂƉĂĂŬƚƵĄůŶş


;ĚƌŽũ͗ĐƵǌŬ͘Đǌ͕ŵĂƉǇ͘ĐǌͿ
\ĞƓĞŶĠ ƷǌĞŵş ũĞ ƷǌĞŵşŵ ŚŝƐƚŽƌŝĐŬǇ ŶĞǌĂƐƚĂǀĢŶǉŵ͘ EĂĐŚĄǌş ƐĞ ŶĂ ŽŬƌĂũŝ ǌĄƐƚĂǀďǇ
ǀĞǆƉŽŶŽǀĂŶĠƉŽŚůĞĚŽǀĠƉŽůŽǌĞ͕ǌĞũŵĠŶĂǀŬŽŶƚĞǆƚƵƉŽŚůĞĚƵǌĞaƚƌĂŵďĞƌƐŬĠdƌƷďǇ͘KŬŽůŶş
ďůşǌŬĄ ǌĄƐƚĂǀďĂ ũĞ ĚŽůŽǎŝƚĞůŶĄ ũŝǎ ǌϭϴ͘ Ă ϭϵ͘ ƐƚŽůĞƚş͕ ǀǎĚǇ ƐĞ ũĞĚŶĂůŽ Ž ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶş ƐƚĂǀďǇ
ƉƌŽďǇĚůĞŶşʹĐŚĂůƵƉǇ͕ĚƎĞǀĢŶŝĐĞ͕ƌŽĚŝŶŶĠĚŽŵǇƐŶĞǌďǇƚŶǉŵŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉŵƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀşŵ͘
^ǀǉŵ ŵĢƎşƚŬĞŵ ƐĞ ǀƓĂŬ ũĞĚŶĂůŽ Ž ƐƚĂǀďǇ ŵĂůĠ͕ ŶŝŬŽůŝǀ Ž ǀĞůŬĠ ŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬĠ ĂƌĞĄůǇ͘



ϭϰ

ŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝĐŬĄ ũĞ ďůşǌŬŽƐƚ ŵĢƐƚƐŬĠŚŽ ŶĄŵĢƐƚş ƐƉƌĂǀŽƷŚůŽƵ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŬŽƵ ŬŽŶĐĞƉĐş͕
ŵĢƐƚƐŬǉŵŝĚŽŵǇ͕ŬŽƐƚĞůĞŵ͘ŽŵŝŶĂŶƚŶşǀƷǌĞŵşũĞŚƌĂĚaƚƌĂŵďĞƌƐŬĄdƌƷďĂ͕ǀĞƓŬĞƌĄǌĄƐƚĂǀďĂ
ǀŵşƐƚĢ ǀǌŶŝŬĂůĂ ũĂŬŽ ĚƽƐůĞĚĞŬ ŽƐşĚůĞŶş ƉŽĚŚƌĂĚş͘ <ƌŽŵ ǌŵşŶĢŶĠŚŽ ŶĄŵĢƐƚş ƐĞ ǌĄƐƚĂǀďĂ
ƌŽǌǀşũĞůĂ ƉŽĚĠů ŬŽŵƵŶŝŬĂĐş͕ ǀĢƚƓŝŶŽƵ ĨŽƌŵŽƵ ĚƎĞǀĢŶŝĐ Ă ŵĞŶƓşĐŚ ŽďũĞŬƚƽ͕ ǀǉũŝŵŬƵ ƉĂŬ ƚǀŽƎş
ŶĢŬŽůŝŬŽďũĞŬƚƽƉƎĞǀĄǎŶĢǌƉŽēĄƚŬƵϮϬ͘ƐƚŽůĞƚş͘sǉƌĂǌŶĢēŝƚĞůŶǉũĞƵůŝĐŽǀǉĐŚĂƌĂŬƚĞƌǌĄƐƚĂǀďǇ͘
WƌŽ ŬŽŶĐĞƉĐŝ ǌĄƐƚĂǀďǇ ǀƎĞƓĞŶĠŵ ƷǌĞŵş ǌƵǀĞĚĞŶĠŚŽ ǀǇƉůǉǀĄ ǌĞũŵĠŶĂ ƉŽǎĂĚĂǀĞŬ
ŶĂƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶşŚŝƐƚŽƌŝĐŬǉĐŚƐŽƵǀŝƐůŽƐƚş͕ƉŽŚůĞĚŽǀǉĐŚǀĂǌĞďʹǌĞũŵĠŶĂƉƌƽŵĢƚƵŶŽǀĠǌĄƐƚĂǀďǇ
ĚŽ ĚĄůŬŽǀǉĐŚ ƉŽŚůĞĚƽ ǌĞ aƚƌĂŵďĞƌƐŬĠ dƌƷďǇ͕ ŶĂ ŬŽŶĐĞƉēŶş ŶĄǀĂǌŶŽƐƚ ŶĂ ƐƚĄǀĂũşĐş ǌĄƐƚĂǀďƵ
ǀƷǌĞŵş Ă ŶĂ ŚŵŽƚŽǀĠ Ă ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠ ƎĞƓĞŶş ŽďũĞŬƚƽ͕ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐş Ă ƉůŽĐŚ͘ WƎĞĚƉŽŬůĄĚĄ
ƐĞ ƵŵşƐƚĢŶş ŶşǌŬŽƉŽĚůĂǎŶşĐŚ ŽďũĞŬƚƽ͕ ƌŽĚŝŶŶǉĐŚ ĚŽŵƽ͕ Ă ƚŽ ǌƉƽƐŽďĞŵ ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşŵ ǀǉƓĞ
ƵǀĞĚĞŶĠŵƵ͘

DWZaƚƌĂŵďĞƌŬ
WĂŵĄƚŬŽǀĄƌĞǌĞƌǀĂĐĞƌĞũƐƚ͘ē͘j^<WϭϬϮϯʹaƚƌĂŵďĞƌŬ͕ĐŚƌĄŶĢŶŽŽĚϮϬ͘ϲ͘ϭϵϲϵ
ŶŽƚĂĐĞ͗
DĢƐƚŽƐƚƎĞĚŽǀĢŬĠŚŽƉƽǀŽĚƵ;ϭϯϱϵͿǀǇŵĞǌĞŶĠŚƌĂĚďĂŵŝ͕ƌŽǌŬůĄĚĂũşĐşƐĞŶĂƐƚƌŵĠŵƷďŽēş
ƉŽĚŚƌĂĚĞŵ͕ǌŶĢŚŽǎƐĞĚŽĐŚŽǀĂůĂŐŽƚŝĐŬĄǀĢǎǌǀ͘dƌƷďĂ͘,ŽƌŶşĂŽůŶşƉƎĞĚŵĢƐƚşƌŽǌǀşũĞũşĐş
ƐĞŽĚϭϲ͘ƐƚŽůĞƚşũĞũĞĚŝŶĞēŶǉŵƐŽƵďŽƌĞŵƌŽƵďĞŶĠŵĢƐƚƐŬĠĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌǇ͘
WƌĄǀŶşĂŬƚ͗
sǉŶŽƐD<^Zēũ͘ϴ͘ϯϳϮͬϲϵͲ//ͬϮǌĞĚŶĞϮϵ͘ϱ͘ϭϵϲϵŽƉƌŽŚůĄƓĞŶşŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠŚŽũĄĚƌĂŵĢƐƚĂ
aƚƌĂŵďĞƌŬĂǌĂƉĂŵĄƚŬŽǀŽƵƌĞǌĞƌǀĂĐŝͲŶĂďǇƚşƉƌĄǀŶşŵŽĐŝϮϬ͘ϲ͘ϭϵϲϵ͕ƐƚĄůĞƉůĂƚŶǉ
^ŽƵǀŝƐĞũşĐşƉƌĄǀŶşĂŬƚǇ͗
ē͘ ϮϮϭͬϵϳͲZZͲϰϬϭͬDĂ͕ ZŽǌŚŽĚŶƵƚş KŬj ǀ EŽǀĠŵ :ŝēşŶĢ Ž ǀǇŵĞǌĞŶş ŽĐŚƌĂŶŶĠŚŽ ƉĄƐŵĂ
ŵĢƐƚƐŬĠƉĂŵĄƚŬŽǀĠƌĞǌĞƌǀĂĐĞaƚƌĂŵďĞƌŬēũ͘ZZZͲϮϬϯϮͬϵϴǌĞĚŶĞϮϬ͘ϴ͘ϭϵϵϴͲŶĂďǇƚşƉƌĄǀŶş
ŵŽĐŝϳ͘ϭϮ͘ϭϵϵϴ
ē͘ ϭϱϱϮϯͬϵϴͲKWWͬW͕ ZŽǌŚŽĚŶƵƚş D< Z Ž ǌƌƵƓĞŶş ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş KŬj EŽǀǉ :ŝēşŶŽ ǀǇŵĞǌĞŶş
ŽĐŚƌĂŶŶĠŚŽƉĄƐŵĂDWZaƚƌĂŵďĞƌŬē͘ũ͘ϮϮϭͬϵϳͲZZͲϰϬϭͬDĂǌĞĚŶĞϭϯ͘ϭϭ͘ϭϵϵϴͲŶĂďǇƚş
ƉƌĄǀŶşŵŽĐŝϭϳ͘ϱ͘ϭϵϵϵ
ŬƚƵĄůŶĢĐŚƌĄŶĢŶŽǀƌĄŵĐŝƷǌĞŵşDWZ͗
ϭϭϬŽďũĞŬƚƽĂĂƌĞĄůƽ









ϭϱ

jǌĞŵşDWZ͗


;ĚƌŽũ͗ŶƉƵ͘ĐǌͿ
\ĞƓĞŶĠ ƷǌĞŵş ŶĞŶş ƐŽƵēĄƐƚş DWZ aƚƌĂŵďĞƌŬ͕ ĂŶŝ ƐƚşŵƚŽ ƉůŽƓŶĢ ĐŚƌĄŶĢŶǉŵ ƷǌĞŵşŵ
ŶĞŚƌĂŶŝēş͘,ƌĂŶŝĐĞDWZǀĞĚĞƉŽĚĠůũŝǎŶşƐƚƌĂŶǇƵůŝĐĞĢůŽŚŽƌƐŬĠ͕ŵĞǌƵũĞƚĞĚǇƐƚǌǀ͘ƓŝƌƓşŵ
ƎĞƓĞŶǉŵƷǌĞŵş͘ĞǌĄƉĂĚŶşƐƚƌĂŶǇƉĂŬŽĚĚĢůƵũşƎĞƓĞŶĠƷǌĞŵşŽĚDWZĚĂůƓşƉŽǌĞŵŬǇƐũŝǎ
ƌĞĂůŝǌŽǀĂŶŽƵ ǌĄƐƚĂǀďŽƵ ;ƉĂƌĐ͘ ē͘ ϭϬϯͬϮ͕ ϭϬϯͬϭ͕ Ŭ͘Ʒ͘ aƚƌĂŵďĞƌŬͿ͘ \ĞƓĞŶĠ ƷǌĞŵş ŶĞŶş
ĂŶŝ ƉƎĞĚŵĢƚĞŵ ũŝŶĠ ƉůŽƓŶĠ ŶĞďŽ ǌĄŬŽŶŶĠ ŽĐŚƌĂŶǇ ;ŽĐŚƌĂŶŶĠ ƉĄƐŵŽ DWZ ďǇůŽ ǌƌƵƓĞŶŽ͕
ƉƌŽƐƚƎĞĚş ƉĂŵĄƚŬǇ ŶĞŶş ĚĞĨŝŶŽǀĄŶŽͿ͘ EƵƚŶŽƐƚ ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶş ŶĂǀĂǌƵũşĐşŚŽ ǀǉǌŶĂŵŶĠŚŽ
ŬƵůƚƵƌŶşŚŽ ĚĢĚŝĐƚǀş ƚĞĚǇ ǀǇƉůǉǀĄ ǌŽďĞĐŶǉĐŚ ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ƐƚĂǀĞďŶşŚŽ ǌĄŬŽŶĂ ;ƷŬŽůǇ Ă ĐşůĞ
ƷǌĞŵŶşŚŽƉůĄŶŽǀĄŶşͿ͕ǌŶĂĚƎĂǌĞŶĠƷǌĞŵŶĢƉůĄŶŽǀĂĐşĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ;WjZZĂjZD^<ʹ
ǀĞǌŶĢŶşũĞũŝĐŚĂŬƚƵĂůŝǌĂĐşͿĂǌƵƐƚĂŶŽǀĞŶşũŝŶǉĐŚǌĄŬŽŶŶǉĐŚƉƎĞĚƉŝƐƽŬŽŶƐƚĂƚƵũşĐşĐŚŶƵƚŶŽƐƚ
ĂƉŽǀŝŶŶŽƐƚŽĐŚƌĂŶǇŬƌĂũŝŶŶĠŚŽƌĄǌƵ͕ĂƉŽĚ͘\ĞƓĞŶşƐŽƵǀǌƚĂǎŶŽƐƚşĂǀĂǌĞďŶĂDWZũĞƚĂŬĠ
ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄŶŽ ŽďĞĐŶǉŵŝ ƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉŵŝ ĂƐƉĞŬƚǇ Ă ǀǉĐŚŽĚŝƐŬǇ ǀǌƚĂŚƵũşĐşŵŝ ƐĞ ŬŽĐŚƌĂŶĢ
ŬƵůƚƵƌŶşŚŽĂŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠŚŽĚĢĚŝĐƚǀş͘






ϭϲ

jǌĞŵŶşƉůĄŶ
jWaƚƌĂŵďĞƌŬ͕ƷƉůŶĠǌŶĢŶşƉŽǌŵĢŶĢē͘ϭ͕͘ϭ<ŽŽƌĚŝŶĂēŶşǀǉŬƌĞƐ


\ĞƓĞŶĠ ƷǌĞŵş ũĞ ǀƉůĂƚŶĠŵ ǌŶĢŶş ƷǌĞŵŶşŚŽ ƉůĄŶƵ ǀǇŵĞǌĞŶĠ ũĂŬŽ ǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶĄ ƉůŽĐŚĂ
ϰϮ^DʹƉůŽĐŚĂƐŵşƓĞŶĄŽďǇƚŶĄʹŵĢƐƚƐŬĠĐĞŶƚƌƵŵ;ŵŝŵŽŚƌĂŶŝĐĞDWZͿ͘WƌŽƚƵƚŽƉůŽĐŚƵ
ũĞ ƐƚĂŶŽǀĞŶĂ ƉŽĚŵşŶŬĂ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş ƌĞŐƵůĂēŶşŚŽ ƉůĄŶƵ ĚŽ ϯϭ͘ ϭϮ͘ ϮϬϮϬ Ă ĚĄůĞ ƉŽĚŵşŶŬĂ͕
ǎĞǀƉůŽƓĞďƵĚŽƵƐŝƚƵŽǀĄŶǇŵĂǆŝŵĄůŶĢϯƌŽĚŝŶŶĠĚŽŵǇ͘
WƌŽƉůŽĐŚǇ^DƉůĂƚşƉŽĚŵşŶŬǇǀǇƵǎŝƚş͗
sǇƵǎŝƚşŚůĂǀŶş
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ƐƚĂǀďǇǀĞƎĞũŶĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇͲŽďēĂŶƐŬĠǀǇďĂǀĞŶşŵĢƐƚƐŬĠŚŽĂůŽŬĄůŶşŚŽǀǉǌŶĂŵƵ͕
ƚũ͘ ƐƚĂǀďǇ Ă ǌĂƎşǌĞŶş ƉƌŽ ǀǌĚĢůĄǀĄŶş Ă ǀǉĐŚŽǀƵ͕ ƐŽĐŝĄůŶş ƐůƵǎďǇ͕ ƉĠēŝ Ž ƌŽĚŝŶƵ͕
ǌĚƌĂǀŽƚŶşƐůƵǎďǇ͕ŬƵůƚƵƌƵ͕ǀĞƎĞũŶŽƵƐƉƌĄǀƵ͕ŽĐŚƌĂŶƵŽďǇǀĂƚĞůƐƚǀĂ͖
ƐƚĂǀďǇ Ă ǌĂƎşǌĞŶş ƉƌŽ ƐƚƌĂǀŽǀĄŶş͕ ƵďǇƚŽǀĄŶş Ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀƵ ǀēĞƚŶĢ ŶĞǌďǇƚŶǉĐŚ
ƐŬůĂĚŽǀĂĐşĐŚƉƌŽƐƚŽƌƽ͖
ĚŽŵǇƐǀĞƐƚĂǀĢŶŽƵŽďēĂŶƐŬŽƵǀǇďĂǀĞŶŽƐƚş;ƉŽůǇĨƵŶŬēŶşĚŽŵǇͿ͖
ƌŽĚŝŶŶĠĚŽŵǇ͖
ƐƚĄǀĂũşĐşƐƚĂǀďǇƉƌŽƌŽĚŝŶŶŽƵƌĞŬƌĞĂĐŝ͖
ǀĞƎĞũŶĄƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşǀēĞƚŶĢƉůŽĐŚƉƌŽƌĞůĂǆĂĐŝŽďǇǀĂƚĞů͖
ǌĞůĞŸŶĂǀĞƎĞũŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşĐŚǀēĞƚŶĢŵŽďŝůŝĄƎĞĂĚĢƚƐŬǉĐŚŚƎŝƓƛ͖
ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ ĨƵŶŬēŶş ƐŬƵƉŝŶǇ  Ă ͕ ƉĂƌŬŽǀĂĐş ƉůŽĐŚǇ Ă ĚĂůƓş ƐƚĂǀďǇ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş
ƐĚŽƉƌĂǀŶşŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌŽƵ͘

sǇƵǎŝƚşƉƎşƉƵƐƚŶĠ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ


ƉƎĞŵĢŶĂŽďũĞŬƚƽƉƽǀŽĚŶşǌĄƐƚĂǀďǇŶĂƐƚĂǀďǇƉƌŽƌŽĚŝŶŶŽƵƌĞŬƌĞĂĐŝ͖
ƐƚĂǀďǇƉƌŽŽďĐŚŽĚƐƉƌŽĚĞũŶşƉůŽĐŚŽƵĚŽϭϬϬŵϮ͖
ƐƚĂǀďǇĂǌĂƎşǌĞŶşƉƌŽƉƌŽǀŽǌŽǀĄŶşŶĞǀǉƌŽďŶşĐŚƐůƵǎĞď͕ŶĞƌƵƓşĐşĐŚǀǉƌŽďŶşĐŚƐůƵǎĞď
ĂĚƌŽďŶĠŶĞƌƵƓşĐşǀǉƌŽďǇǀƉƎşƉĂĚĢ͕ǎĞůǌĞũĞũŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐŝƐŽŚůĞĚĞŵŶĂĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌƵ
ĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝǌĄƐƚĂǀďǇůŽŬĂůŝƚǇƉƎŝƉƵƐƚŝƚ͖
ĚĢƚƐŬĄŚƎŝƓƚĢ͖
ϭϳ

Ͳ
Ͳ

ŽƉůŽĐŽǀĄŶşƉŽǌĞŵŬƽ͖
ǌĂƎşǌĞŶşĂƐƚĂǀďǇŶĞǌďǇƚŶĠŚŽƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽǀǇďĂǀĞŶş͘

sǇƵǎŝƚşŶĞƉƎşƉƵƐƚŶĠ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ŶŽǀŽƐƚĂǀďǇƉƌŽƌŽĚŝŶŶŽƵƌĞŬƌĞĂĐŝ͖
ŚƎďŝƚŽǀǇ͖
ǌĂŚƌĄĚŬŽǀĠŽƐĂĚǇ͖
ƐƚĂǀďǇĂǌĂƎşǌĞŶşƉƌŽƚĢǎŬǉƉƌƽŵǇƐůĂĞŶĞƌŐĞƚŝŬƵ͕ůĞŚŬǉƉƌƽŵǇƐů͕ƉƌŽƚĢǎďƵŶĞƌŽƐƚƽ͕
ǌĞŵĢĚĢůƐŬĠ ƐƚĂǀďǇ Ă ƐƚĂǀďǇ ƉƌŽ ĐŚŽǀ ŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉĐŚ ǌǀşƎĂƚ͕ ŬƚĞƌĠ Ɛǀǉŵ
ƉƌŽǀŽǌŽǀĄŶşŵĂƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵǌĂƎşǌĞŶşŵŶĂƌƵƓƵũşƵǎşǀĄŶşƐƚĂǀĞďĂǌĂƎşǌĞŶşǀĞƐǀĠŵ
ŽŬŽůşĂƐŶŝǎƵũşŬǀĂůŝƚƵƉƌŽƐƚƎĞĚşƐŽƵǀŝƐĞũşĐşŚŽƷǌĞŵş͖
ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠ ƐŬůĂĚǇ͕ ĂƵƚŽďĂǌĂƌǇ͕ ĂƵƚŽŽƉƌĂǀŶǇ͕ ƉŶĞƵƐĞƌǀŝƐǇ͕ ǀƌĂŬŽǀŝƓƚĢ Ă ĚĂůƓş
ǀǉƌŽďŶşĂŽƉƌĂǀĄƌĞŶƐŬĠƐůƵǎďǇŶĞƐůƵēŝƚĞůŶĠƐďǇĚůĞŶşŵ͖
ŶŽǀĠƐƚĂǀďǇƉƌŽŽďĐŚŽĚƐƉƌŽĚĞũŶşƉůŽĐŚŽƵŶĂĚϭϬϬŵϮ͖
ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŬĠ ƐǇƐƚĠŵǇ ƉƌŽ ǌĄƐŽďŽǀĄŶş ƐƚĂǀĞď ĞůĞŬƚƌŝĐŬŽƵ ĞŶĞƌŐŝş ŶĂ ƐƚƎĞĐŚĄĐŚ
ĂĨĂƐĄĚĄĐŚŽďũĞŬƚƽ͖
ēĞƌƉĂĐşƐƚĂŶŝĐĞƉŽŚŽŶŶǉĐŚŚŵŽƚ͖
ŽĚƐƚĂǀŽǀĄŶşĂŐĂƌĄǎŽǀĄŶşŶĄŬůĂĚŶşĐŚǀŽǌŝĚĞůĂĂƵƚŽďƵƐƽ͖
ƵŵŝƐƛŽǀĄŶşďŝůďŽĂƌĚƽ͖
ŽƐƚĂƚŶşƐƚĂǀďǇĂǌĂƎşǌĞŶşŶĞƐŽƵǀŝƐĞũşĐşƐǀǇƵǎŝƚşŵŚůĂǀŶşŵĂƉƎşƉƵƐƚŶǉŵ͘

WƌŽƐƚŽƌŽǀĠƵƐƉŽƎĄĚĄŶş
Ͳ
Ͳ

ǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƐƚƉŽǌĞŵŬƽĂŵĂǆŝŵĄůŶşǀǉƓŬĂǌĄƐƚĂǀďǇďƵĚĞƉŽƐƵǌŽǀĄŶĂŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶĢ͖
ǀēĄƐƚŝƉůŽĐŚǇ^D͕ŬƚĞƌĄůĞǎşŶĂƷǌĞŵşDĢƐƚƐŬĠƉĂŵĄƚŬŽǀĠƌĞǌĞƌǀĂĐĞaƚƌĂŵďĞƌŬ͕
ůǌĞ ƐƚĂǀĢƚ ũĞŶ ǀ ŚŝƐƚŽƌŝĐŬǇ ĚŽůŽǎŝƚĞůŶĠ ƉŽůŽǌĞ Ă ŽďũĞŵƵ͕ ĐŚƌĄŶĢŶĂ ũĞ ŚŝƐƚŽƌŝĐŬĄ
ƉĂƌĐĞůĂĐĞ Ă ƵƐƉŽƎĄĚĄŶş ŽďũĞŬƚƽ ŶĂ ƉŽǌĞŵŬƵ͕ ƚǌŶ͕͘ ǎĞ ǀǉƐƚĂǀďĂ ũĞ ŵŽǎŶĄ ũĞŶ
ǀŚŝƐƚŽƌŝĐŬǇĚŽůŽǎŝƚĞůŶǉĐŚƉŽůŽŚĄĐŚ͘


,ŵŽƚŽǀĠĂŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠƎĞƓĞŶşƌĞůĞǀĂŶƚŶşĐŚƐƚĂǀĞď
KďũĞŬƚǇǀDWZʹǀǇďƌĂŶĠƉƎşŬůĂĚǇŽďũĞŬƚƽƐƉĂŵĄƚŬŽǀŽƵŽĐŚƌĂŶŽƵ


ē͘ϴͲϯϰϱϯ͕ƌŽƵďĞŶǉĚƽŵēƉ͘ϵϳ 






ē͘ϴͲϯϰϮϰ͕ƌŽƵďĞŶǉĚƽŵēƉ͘ϮϮϬ

ϭϴ


ē͘ϴͲϯϰϰϱ͕ƌŽƵďĞŶǉĚƽŵēƉ͘ϭϮϯ




ē͘ϴͲϯϰϬϰ͕ƌŽƵďĞŶǉĚƽŵēƉ͘Ϯϱϴ




ē͘ϴͲϯϰϭϮ͕ƌŽƵďĞŶǉĚƽŵēƉ͘Ϯϳϴ




ē͘ϴͲϯϰϬϯ͕ƌŽƵďĞŶǉĚƽŵēƉ͘ϵϬ




ē͘ϴͲϯϴϳϬͲŵĢƐƚƐŬǉĚƽŵ;ŶĄŵĢƐƚşͿ




ē͘ϴͲϯϰϳϮͲŵĢƐƚƐŬǉĚƽŵ;ŶĄŵĢƐƚşͿ


;ĚƌŽũ͗ŶƉƵ͘Đǌ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞŶƉƵ͘ĐǌͿ







ϭϵ

KŬŽůşƎĞƓĞŶĠŚŽƷǌĞŵşʹǀǇďƌĂŶĠƉƎşŬůĂĚǇ͕ŽďũĞŬƚǇďĞǌƉĂŵĄƚŬŽǀĠŽĐŚƌĂŶǇ











;ĚƌŽũ͗ǌƉƌĂĐŽǀĂƚĞůZWͿ
WŽǀƌĐŚŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞǀŵşƐƚĢ



͘ϭͿ

WŽĚƌŽďŶĠƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽǀǇŵĞǌĞŶşĂǀǇƵǎŝƚşƉŽǌĞŵŬƽĂŬŽƌŝĚŽƌƽ
ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ƐƚĂŶŽǀƵũĞ ƉŽĚƌŽďŶĠ ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽ ǀǇŵĞǌĞŶş Ă ǀǇƵǎŝƚş ƉŽǌĞŵŬƽ͕ ƉƎŝƚŽŵ
ǀǇĐŚĄǌş ǌǀǉƓĞ ƵǀĞĚĞŶǉĐŚ ǀǉĐŚŽǌşĐŚ ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚş͘ sƐŽƵůĂĚƵ ƐŵŽǎŶŽƐƚŵŝ ƷǌĞŵş͕ ƐƚĄǀĂũşĐş
ƉĂƌĐĞůĂĐşĂƐƉŽǎĂĚĂǀŬǇǌĂĚĄŶşũƐŽƵǀǇŵĞǌĞŶĠϯƐƚĂǀĞďŶşƉŽǌĞŵŬǇƐŵŽǎŶŽƐƚşƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀĞď
ŚůĂǀŶşĐŚƐĨƵŶŬĐşďǇĚůĞŶşͲƉŽǌĞŵŬǇƉĂƌĐ͘ē͘Ϯϵϱϯ͕ϮϵϱϰͬϭĂϮϵϱϰͬϮ͕ǀƓĞŬ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬ͘ƚĢĐŚƚŽ
ƉŽǌĞŵŬƽ ũƐŽƵ ŽĚĚĢůĞŶǇ ŵĂůĠ Ěşůēş ƉĂƌĐĞůǇ ǀƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ ƐŶƵƚŶŽƐƚş ƌŽǌƓşƎŝƚ ƐƚĄǀĂũşĐş ǀĞƎĞũŶĠ
ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş ǀƵů͘ ĢůŽŚŽƌƐŬĠ ŶĂ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŶĢ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶŽƵ ƓşƎŬƵ ϴ ŵ ;ǀĞƎĞũŶĄ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş
ǌƉƎşƐƚƵƉŸƵũşĐş ǌĄƐƚĂǀďƵ ƌŽĚŝŶŶǉŵŝ ĚŽŵǇ ƐŽďŽƵƐŵĢƌŶŽƵ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐşͿ͘ WŽǌĞŵŬǇ Ϯϵϱϰͬϯ
Ă Ϯϵϱϰͬϰ͕ ǀƓĞ Ŭ͘Ʒ͘ aƚƌĂŵďĞƌŬ ũƐŽƵ ƵƌēĞŶĠ ũĂŬŽ ͣŶĞƐƚĂǀĞďŶş͕͞ ƚĞĚǇ ďĞǌ ŵŽǎŶŽƐƚŝ ƵŵşƐƚĢŶş
ũŵĞŶŽǀĂŶǉĐŚ ƐƚĂǀĞď͘ dŽ ǀǇĐŚĄǌş ǌũĞũŝĐŚ ƵŵşƐƚĢŶş ďĞǌ ƉƎşŵĠŚŽ ƉƎşƐƚƵƉƵ ŝ ũĞũŝĐŚ ǀĞůŝŬŽƐƚŝ͘
WŽǌĞŵŬǇũƐŽƵĐŚĄƉĄŶǇũĂŬŽƐŽƵēĄƐƚƉŽǌĞŵŬƽĂƉůŽĐŚŽŬŽůŶşĐŚͬƐŽƵƐĞĚŶşĐŚ͘hǀĞĚĞŶĄǌĄŬůĂĚŶş
ŬŽŶĐĞƉĐĞŵĄŽĚƌĂǌǀƉŽĚŵşŶŬĄĐŚƐĐĞůŽǀĄŶşĂĚĢůĞŶş͘





ϮϬ

ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶĚĄůĞǀǇŵĞǌƵũĞǀƌĄŵĐŝƉŽǌĞŵŬƽƉůŽĐŚǇƐƉŽĚƌŽďŶǉŵŝƉŽĚŵşŶŬĂŵŝǀǇƵǎŝƚş͘
:ĞĚŶĄƐĞŽ
Ͳ

ƉůŽĐŚǇƐŵşƓĞŶĠŽďǇƚŶĠ Ͳ ƵƌēĞŶĠƉƌŽ ƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀĞďŚůĂǀŶşĐŚƐĨƵŶŬĐşŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşŚŽ
ďǇĚůĞŶşĂŽďēĂŶƐŬĠŚŽǀǇďĂǀĞŶşďĞǌǀĢƚƓşĐŚŶĄƌŽŬƽŶĂĚŽƉƌĂǀŶşĂƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵŽďƐůƵŚƵ͘
:ĞĚŶĄƐĞǌĞũŵĠŶĂŽƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀĞďƌŽĚŝŶŶǉĐŚĚŽŵƽ͕ŝŶĨŽĐĞŶƚĞƌ͕ŵƵǌĞĄůŶşĐŚĞǆƉŽǌŝĐ͕
ĂƉŽĚ͘ZŽĚŝŶŶĠĚŽŵǇǀƎĞƓĞŶĠƉůŽƓĞďƵĚŽƵƵǎşǀĄŶǇŬƚƌǀĂůĠŵƵēŝƉƎĞĐŚŽĚŶĠŵƵďǇĚůĞŶş͕
ƉƎşƉƵƐƚŶĠũĞƚĂŬĠũĞũŝĐŚƉƌŽŶĂũşŵĄŶş;ŶĂƉƎ͘ŬĞŬƌĄƚŬŽĚŽďĠƌĞŬƌĞĂĐŝͿ͘

Ͳ

ƉůŽĐŚǇ ŽďǇƚŶǉĐŚ ǌĂŚƌĂĚ Ͳ ƵƌēĞŶĠ ƉƌŽ ǀǇƵǎŝƚş ĨŽƌŵŽƵ ŽďǇƚŶǉĐŚ ǌĂŚƌĂĚ Ă ŽŬƌĂƐŶǉĐŚ
ǌĂŚƌĂĚĂůƵŬ͘

Ͳ

ƉůŽĐŚǇ ƐĨƵŶŬĐş ǀĞƎĞũŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş Ͳ ũƐŽƵ ƵƌēĞŶĠ ƉƌŽ ǀǇƵǎŝƚş ĨŽƌŵŽƵ ǀĞƎĞũŶĢ
ƉƎşƐƚƵƉŶǉĐŚƉůŽĐŚǌĞůĞŶĢ͕ƉƌŽƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀĞďǀĞƎĞũŶĠĚŽƉƌĂǀŶşŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͕ƐƚĂǀĞď
ǀĞƎĞũŶĠƚĞĐŚŶŝĐŬĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͕ƐũĞǌĚƽĂƉƎşƉŽũĞŬŶĂƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ͘

ůĞŶĢŶş ƉŽǌĞŵŬƽ ŶĂ ƉůŽĐŚǇ ƵŵŽǎŸƵũĞ ƷēŝŶŶŽƵ ƌĞŐƵůĂĐŝ ǀǇƵǎŝƚş ƉŽǌĞŵŬƽ Ă ƌĞŐƵůĂĐŝ
ƵŵşƐƛŽǀĂŶǉĐŚƐƚĂǀĞďƚĂŬ͕ĂďǇďǇůĂƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶĂǀǉĐŚŽĚŝƐŬĂĂǌŶŝĐŚƉůǇŶŽƵĐşŬŽŶĐĞƉĐĞǀǇƵǎŝƚş
ƷǌĞŵş͘

͘ϮͿ

WŽĚƌŽďŶĠƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽƵŵşƐƚĢŶşĂƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠƵƐƉŽƎĄĚĄŶş

͘Ϯ͘ϭͿ ^ƚĂǀďǇǀĞƎĞũŶĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ
sĞƎĞũŶĄƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş
ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ǀǇŵĞǌƵũĞ ƉůŽĐŚǇ Ɛ ĨƵŶŬĐş ǀĞƎĞũŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͕ ŬƚĞƌĠ ũƐŽƵ ƵƌēĞŶĠ
ƉƌŽ ƵŵşƐƚĢŶş ƐƚĂǀĞď ǀĞƎĞũŶĠ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͕ ƐũĞǌĚƽ Ă ƉƎşƉŽũĞŬ ŶĂ ƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ͘ sƚĢĐŚƚŽ ƉůŽĐŚĄĐŚ ũĞ ƉƎşƉƵƐƚŶĠ ƌĞĂůŝǌŽǀĂƚ ƉƌǀŬǇ ƉƎşǌĞŵŶş ǌĞůĞŶĢ ;ƚƌĂǀŶĂƚĠ
ƉůŽĐŚǇ͕ƉŽŬƌǇǀŶĄǌĞůĞŸ͕ĂƉŽĚ͘Ϳ͘hŵşƐƛŽǀĂƚĚŽƉƌĂǀŶşǌŶĂēŬǇĂŝŶĨŽƌŵĂēŶşƚĂďƵůĞũĞŵŽǎŶĠũĞŶ
ŶĂŚƌĂŶŝĐşĐŚƉůŽĐŚǇ͕ƐƚĞũŶĢũĂŬŽǀĞƎĞũŶĠŽƐǀĢƚůĞŶş͘hŵşƐƛŽǀĄŶşǀĞƎĞũŶĠĚŽƉƌĂǀŶşŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ
ũĞ ũĞŶ ƉŽĚŵşŶĢŶĢ ƉƎşƉƵƐƚŶĠ ʹ ũĞ ŵŽǎŶĠ ǀƉƎşƉĂĚĞĐŚ͕ ŬĚǇ ũŝŶĠ ƵŵşƐƚĢŶş ŶĞďƵĚĞ ƚĞĐŚŶŝĐŬǇ
ŵŽǎŶĠ͕ŶĞďŽĞŬŽŶŽŵŝĐŬǇƵĚƌǎŝƚĞůŶĠ͘^ƚĄǀĂũşĐşĚŽƉƌĂǀŶşŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂǀŶĂǀĂǌƵũşĐşŵƷǌĞŵşũĞ
ŶĂĚĄůĞƉƎşƉƵƐƚŶĄďĞǌŽŵĞǌĞŶş͘sƓŝƌƓşŵŬŽŶƚĞǆƚƵƉůŽĐŚǀĞƎĞũŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşƐĞƚĞĚǇũĞĚŶĄ
ŽǀǌĄƐĂĚĢƐƚĂŶĚĂƌĚŶşǀǇŵĞǌĞŶşƉůŽĐŚǇǀĞƎĞũŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşƐƉƎĞǀĂŚŽƵǌƉĞǀŶĢŶǉĐŚƉůŽĐŚ͕
ǀŶŝĐŚǎ ƐĞ ƵŵşƐƛƵũş ŽďƐůƵǎŶĠ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ Ă ƎĂĚǇ ͬ ǀĞĚĞŶş ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͘ dşŵƚŽ
ǀĞƎĞũŶǉŵƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşŵũĞǀƎĞƓĞŶĠŵƷǌĞŵşƵů͘ĢůŽŚŽƌƐŬĄ͘:ĞũşƓşƎŬŽǀĠƉĂƌĂŵĞƚƌǇǀƓĂŬďǇůǇ
ŶĞǀǇŚŽǀƵũşĐş ;ϱ͕ϳ ʹ ϳ͕ϭ ŵͿ͕ ƉƌŽƚŽ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶŽ ƌŽǌƓşƎĞŶş ŶĂ ŵŝŶ͘ ϴ ŵ͘ sǌŚůĞĚĞŵ ŬĞ ƐƚĄǀĂũşĐş
ǌĄƐƚĂǀďĢƉŽĚĠůƵů͘ĢůŽŚŽƌƐŬĠďǇůŽũĞĚŝŶŽƵŵŽǎŶŽƐƚşƚŽƚŽƌŽǌƓşƎĞŶşƌĞĂůŝǌŽǀĂƚĨŽƌŵŽƵǌŵĞŶƓĞŶş
ƐƚĂǀĞďŶşĐŚƉŽǌĞŵŬƽƉĂƌĐ͘ē͘Ϯϵϱϯ͕ϮϵϱϰͬϭĂϮϵϱϰͬϮ͕ǀƓĞŬ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬ͘
ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶǀǉƐůŽǀŶĢǌĂŬĂǌƵũĞͬŶĞƉƎŝƉŽƵƓƚşƵŵşƐƛŽǀĄŶşŬĂŵĞŶƽ͕ƉĂƚŶşŬƽĂũŝŶǉĐŚƉƌǀŬƽ
ďƌĄŶşĐşĐŚ ƉůŶĠ ƉƌƽĐŚŽĚŶŽƐƚŝ ǀĞƎĞũŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͕ Ă ƚŽ ǌĞũŵĠŶĂ ǌĚƽǀŽĚƵ ŽďĞĐŶĠ
ŶĞďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝƚĢĐŚƚŽƉƌǀŬƽ;ƌŝǌŝŬŽƉƌŽĐǇŬůŝƐƚǇ͕ŽŚƌŽǎĞŶşǀŽǌŝĚĞůͿĂǌĚƽǀŽĚƵĞƐƚĞƚŝĐŬǉĐŚ͘
ŽƉƌĂǀŶşŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂǀĞƎĞũŶĄ
\ĞƓĞŶş ĚŽƉƌĂǀŶş ŽďƐůƵŚǇ ƷǌĞŵş ũĞ ǀǌĄƐĂĚĢ ũĞĚŶŽǌŶĂēŶĠ͕ ũĞĚŝŶŽƵ ŵŽǎŶŽƐƚş ŶĂƉŽũĞŶş
ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ƉŽǌĞŵŬƽ ũĞ ŶĂƉŽũĞŶş ǌƵů͘ ĢůŽŚŽƌƐŬĄ͘ dĂ ƵŵŽǎŸƵũĞ ƉƎşŵĠ ŶĂƉŽũĞŶş ǀƓĞĐŚ ƚƎş
ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ƉŽǌĞŵŬƽ͘ ^ƚĄǀĂũşĐş ƉĂƌĂŵĞƚƌǇ ĚŽƚēĞŶĠ ǀĞƎĞũŶĠ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ ũƐŽƵ ũĞŶ ƉŽĚŵşŶĢŶĢ
ǀǇŚŽǀƵũşĐş͘dŽũĞĚĄŶŽĚŽĐŚŽǀĂŶǉŵƵůŝēŶşŵƐǇƐƚĠŵĞŵŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠŚŽŵĢƐƚĂ͕ŶĂƉŽũĞŶşŵŽďƐůƵǎŶĠ


Ϯϭ

ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞũĞŶƉƎĞƐŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠĐĞŶƚƌƵŵ͕ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶŽƐƚşŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞǌŚůĞĚŝƐŬĂƉƌƽũĞǌĚŶşĐŚ
ƉƌŽĨŝůƽ͕ ƐƉĄĚƵ͕ ƉŽǀƌĐŚƽ͕ ƌŽǌŚůĞĚŽǀǉĐŚ ƚƌŽũƷŚĞůŶşŬƽ͘ EƵƚŶŽƐƚ ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚ ĚŽĐŚŽǀĂŶŽƵ
ǌĄƐƚĂǀďƵ͕ ƵůŝēŶş ƐǇƐƚĠŵ͕ ƉŽǀƌĐŚǇ͕ ĂƚĚ͘ ĚĄǀĄ ŽŵĞǌĞŶĠ ŵŽǎŶŽƐƚŝ ŶĄƉƌĂǀǇ͘ dǇ ƐƉŽēşǀĂũş
ǀŶĂǀƌǎĞŶĠŵ ƌŽǌƓşƎĞŶş ǀĞƎĞũŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş ;ŶĂ ƷŬŽƌ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ƉŽǌĞŵŬƽͿ Ă ǀĚĞĨŝŶŽǀĄŶş
ƉŽĚŵşŶĞŬ͘
KŵĞǌĞŶş ƐĞ ǀǌƚĂŚƵũş ŶĂ ǀŽǌŝĚůĂ ŶĂĚ ϯ͕ϱ ƚ͕ ũĞũŝĐŚǎ ǌǀǉƓĞŶǉ ƉƌŽǀŽǌ ŶĂƌƵƓƵũĞ ĚŽĐŚŽǀĂŶĠ
Ă ƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠ ƉŽǀƌĐŚǇ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐş͕ ƉƎŝēĞŵǎ ŶĞůǌĞ ǀǇůŽƵēŝƚ ƚĂŬĠ ŶĂƌƵƓĞŶş ƐƉŽĚŶş ƐƚĂǀďǇ
ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͘ ĄƌŽǀĞŸ ƉůĂƚş͕ ǎĞ ŶĢŬƚĞƌĄ ǀŽǌŝĚůĂ ŶĂĚ ϯ͕ϱ ƚ ƷǌĞŵşŵ ŶĞƉƌŽũĞĚŽƵ ʹ ǌĚƽǀŽĚƵ
ƐƚĄǀĂũşĐşĐŚĂŶĞŵĢŶŶǉĐŚƓşƎŬŽǀǉĐŚƉĂƌĂŵĞƚƌƽĂƉƌŽĨŝůƽ͘
WĂƌŬŽǀĄŶşĂŽĚƐƚĂǀŽǀĄŶşǀŽǌŝĚĞůǀƎĞƓĞŶĠŵƷǌĞŵşũĞƎĞƓĞŶŽǀƐŽƵůĂĚƵƐƉŽǎĂĚĂǀŬǇƉůĂƚŶĠ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀǇ ʹ ŽĚƐƚĂǀŽǀĄŶş ǀŽǌŝĚĞů ũĞ ŵŽǎŶĠ ǀǉŚƌĂĚŶĢ ŶĂ ǀůĂƐƚŶşĐŚ ƉŽǌĞŵĐşĐŚ͕ ǌ ŬŽŶƚĞǆƚƵ
ƌĞŐƵůĂēŶşŚŽ ƉůĄŶƵ ƚĞĚǇ ǀǇƉůǉǀĄ͕ ǎĞ ũĞŶ ŶĂ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ƉŽǌĞŵĐşĐŚ͘ WĂƌŬŽǀĄŶş ǀŽǌŝĚĞů ŶĞŶş
ǀƎĞƓĞŶĠŵ ƷǌĞŵş ŵŽǎŶĠ͘ sĞƎĞũŶĠ ƉĂƌŬŽǀŝƓƚĢ ũĞ ŽĚ ƎĞƓĞŶĠŚŽ ƷǌĞŵş ǀǌĚĄůĞŶĠ ĐĐĂ ϮϮϬ ŵ
;EĄŵĢƐƚşͿ͕ĐŽǎǀƉŽĚŵşŶŬĄĐŚŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠŚŽŵĢƐƚĂũĞĚŽƐƚĂēƵũşĐş͘KŵĞǌĞŶşŵŽǎŶŽƐƚşƉĂƌŬŽǀĄŶş
ǀŽǌŝĚĞů ǀŵşƐƚĢ ƐĂŵĠŵ ǀǇĐŚĄǌş ƉƎĞĚƉŽŬůĂĚƵ͕ ǎĞ ƉƎŝ ƉŽēƚƵ ŵĂǆ͘ ϯ ƌŽĚŝŶŶǉĐŚ ĚŽŵƽ
ƵŵşƐƛŽǀĂŶǉĐŚ ǀƎĞƓĞŶĠŵ ƷǌĞŵş ŶĞǀǌŶŝŬĄ ƉŽƚƎĞďĂ ƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚ ƐƚĄŶş ǀŶĂǀĂǌƵũşĐşŵ ǀĞƎĞũŶĠŵ
ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş Ă ǎĞ ĚŽĐŚĄǌŬŽǀĄ ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚ ŬǀĞƎĞũŶĠŵƵ ƉĂƌŬŽǀŝƓƚŝ ũĞ ŵŝŶŝŵĄůŶş Ă ƉůŶĢ
ĂŬĐĞƉƚŽǀĂƚĞůŶĄ͘>ǌĞƚĂŬĠƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĂƚƉĂƌŬŽǀĄŶşƐŽƵŬƌŽŵǉĐŚŶĄǀƓƚĢǀŶĂǀůĂƐƚŶşĐŚƉŽǌĞŵĐşĐŚ͘
dşŵƚŽ ŽƉĂƚƎĞŶşŵ ĚŽĐŚĄǌş ŬĞůŝŵŝŶĂĐŝ ƉŽēƚƵ ƐƚĂĐŝŽŶĄƌŶşĐŚ ǀŽǌŝĚĞů ǀƎĞƓĞŶĠŵ ƷǌĞŵş Ă ũĞŚŽ
ďĞǌƉƌŽƐƚƎĞĚŶşŵ ŽŬŽůş Ă ŬĞůŝŵŝŶĂĐŝ ƌŽǌƐĂŚƵ ǀŝĚŝƚĞůŶǉĐŚ ǌƉĞǀŶĢŶǉĐŚ ƉůŽĐŚ͕ ĐŽǎ ǀŬŽŶƚĞǆƚƵ
ƉŽŚůĞĚŽǀǉĐŚ ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚş ǌDWZ ;aƚƌĂŵďĞƌƐŬĄ dƌƷďĂͿ ũĞ ǎĄĚĂŶĠ Ă ǌŚůĞĚŝƐŬĂ ŬƌĂũŝŶŶĠŚŽ
ĂŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠŚŽƌĄǌƵǀŚŽĚŶĠ͘
ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ƐƚĂŶŽǀƵũĞ ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽ ƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠ Ă ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠ ƉĂƌĂŵĞƚƌǇ ŵşƐƚŶşĐŚ
ŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĂǀǉǌŶĂŵŶǉĐŚƉůŽĐŚƉĢƓşĚŽƉƌĂǀǇ͘:ĞƉƌĞĨĞƌŽǀĄŶŽũĞĚŶŽƉƌƵŚŽǀĠƎĞƓĞŶşĚŽƉƌĂǀǇ
ƐǀǉŚǇďŶĂŵŝ͕ ƚĞĚǇ ƎĞƓĞŶş ƌĞƐƉĞŬƚƵũşĐş ƐƚĄǀĂũşĐş ƐƚĂǀ ƷǌĞŵş ŽĚƌĄǎĞũşĐş ŚŝƐƚŽƌŝĐŬŽƵ ŬŽŶƚŝŶƵŝƚƵ͘
:ĞƌĞŐƵůŽǀĄŶƉŽǀƌĐŚŬŽŵƵŶŝŬĂĐşʹũĞǀǇǎĂĚŽǀĄŶĂͣŬĂŵĞŶŶĄĚůĂǎďĂŶĂǀǉƓŬƵǀĞĨŽƌŵĢƓƚĢƚŽǀĠ
ĚůĂǎďǇ ĚůĞ ŵşƐƚŶşĐŚ ǌǀǇŬůŽƐƚş Ă ŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠŚŽ ƉƽǀŽĚŶşŚŽ ƐƚĂǀƵ͘͞ dĂƚŽ ƉŽĚŵşŶŬĂ ǀǇĐŚĄǌş
ǌƉŽǎĂĚĂǀŬƵ ŶĂ ǀŝǌƵĄůŶş Ă ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀŽƵ ŬŽŶƚŝŶƵŝƚƵ ƉŽǀƌĐŚƽ͕ Ă ƚŽ ũĂŬ ǌŚůĞĚŝƐŬĂ ĚĄůŬŽǀǉĐŚ
ƉŽŚůĞĚƽǌĞaƚƌĂŵďĞƌƐŬĠdƌƷďǇ͕ƚĂŬŝǌŚůĞĚŝƐŬĂƎĞƓĞŶşŶĄǀĂǌŶŽƐƚŝƉĂƌƚĞƌƵĂƉůŽĐŚŚƌĂŶŝēşĐşĐŚ
ƐDWZ aƚƌĂŵďĞƌŬ͘ \ĞƓĞŶşŵ ũĞ ĞůŝŵŝŶŽǀĄŶŽ ŶĂƉƎ͘ ƌŝǌŝŬŽ ǎŝǀŝēŶǉĐŚ ǌĄƉůĂƚ͕ ŶĞǀŚŽĚŶĠ ǌĄŵŬŽǀĠ
ĚůĂǎďǇ͕ĂƉŽĚ͘
dĞĐŚŶŝĐŬĄŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂǀĞƎĞũŶĄ
^ƚĄǀĂũşĐş ǀĞƎĞũŶĄ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ ǀƎĞƓĞŶĠŵ ƷǌĞŵş Ă ũĞŚŽ ƓŝƌƓşŵ ƷǌĞŵş ũĞ ƐƚĂďŝůŝǌŽǀĂŶĄ
Ă ŬĂƉĂĐŝƚŶĢ ĚŽƐƚĂēƵũşĐş ƉƌŽ ƵŵşƐƚĢŶş ĚĂůƓşĐŚ ϯ ƐƚĂǀĞď ŚůĂǀŶşĐŚ ĚůĞ ƐƉĞĐŝĨŝŬĂĐĞ ƌĞŐƵůĂēŶşŚŽ
ƉůĄŶƵ͘
ůĞŬƚƌŝĐŬĄ ĞŶĞƌŐŝĞ ʹ ŶĂ ŚƌĂŶŝĐŝ ƉŽǌĞŵŬƽ Ϯϵϱϯ Ă ϭϬϯͬϮ͕ ϭϬϯͬϯ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş Ϯ d^ ʹ
E: ϲϬϬϯͬaƚƌĂŵďĞƌŬͲϮϬϭϰϭϯ;E:ͿͲh ŬŽƐƚĞůĂ Ă E: ϲϬϬϱͬ aƚƌĂŵďĞƌŬͲϮϬϭϰϭϯ;E:ͿͲh ŬŽƐƚĞůĂ //͘
dǇũƐŽƵǌĄƐŽďŽǀĂŶĠŶĂĚǌĞŵŶşƚƌĂƐŽƵsEϮϮŬs͕ŬƚĞƌĄƉƌŽďşŚĄŶĂĚũŝǎŶşēĄƐƚŝƎĞƓĞŶĠŚŽƷǌĞŵş
Ă Ɛǀǉŵ ŽĐŚƌĂŶŶǉŵ ƉĄƐŵĞŵ ǌĂƐĂŚƵũĞ ϭϮ ʹ ϭϱ ŵ ĚŽ ƉĂƌĐĞů ē͘ Ϯϵϱϯ͕ Ϯϵϱϰͬϭ Ă ϮϵϱϰͬϮ͕
ǀƓĞ Ŭ͘Ʒ͘ aƚƌĂŵďĞƌŬ͘ ƚĢĐŚƚŽ d^ ũĞ ǀǌĄƐĂĚĢ ŽďƐůƵŚŽǀĄŶŽ ĐĞůĠ ƓŝƌƓş ƷǌĞŵş ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ
ƉŽĚǌĞŵŶşĐŚĂŶĂĚǌĞŵŶşĐŚƚƌĂƐEE͘WŽĚĠůũŝǎŶşŚƌĂŶŝĐĞƵů͘ĢůŽŚŽƌƐŬĠǀĞĚĞƚƌĂƐĂEE͕ǌŶşũƐŽƵ
ǌĄƐŽďŽǀĄŶǇ ŽďũĞŬƚǇ ƉŽĚĠů Ƶů͘ ĢůŽŚŽƌƐŬĠ ;ŵŝŵŽ ƎĞƓĞŶĠ ƷǌĞŵşͿ͘ WƎĞĚƉŽŬůĄĚĄ ƐĞ ĚŽƐƚĂƚĞēŶĄ
ŬĂƉĂĐŝƚĂ͕ǀē͘ŵŽǎŶŽƐƚŝƉŽƐşůĞŶşd^͕ĂŶĂƉŽũĞŶşƐƚĂǀĞďŶşĐŚƉŽǌĞŵŬƽŶĂd^͕ƌĞƐƉ͘ŶĂŶĂĚǌĞŵŶş
ŬĂďĞůŽǀĠǀĞĚĞŶşEEǀǉƓĞǌŵşŶĢŶĠ͘


ϮϮ

WůǇŶʹǀƉƌŽƐƚŽƌƵƵů͘ĢůŽŚŽƌƐŬĠŽĚĐĞŶƚƌĂŵĢƐƚĂĚŽĐĐĂƉŽůŽǀŝŶǇƉŽǌĞŵŬƵƉĂƌĐ͘ē͘ϮϵϱϰͬϮ͕
Ŭ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬ͕ǀĞĚĞƚƌĂƐĂ^d>ƉůǇŶŽǀŽĚƵŽĐĞůͬϴϬ͕ĚĄůĞƉŽŬƌĂēƵũĞũĂŬŽŽĐĞůͬϯϮĂǎŶĂŚƌĂŶŝĐŝ
ƉŽǌĞŵŬƵ ƉĂƌĐ͘ ē͘ Ϯϵϱϰͬϭ͕ Ŭ͘Ʒ͘ aƚƌĂŵďĞƌŬ͘ EĂ ƚƵƚŽ ƚƌĂƐƵ ũƐŽƵ ŶĂƉŽũĞŶǇ ŽŬŽůŶş ŽďũĞŬƚǇ
ƉƎşƉŽũŶǉŵŝ ƚƌĂƐĂŵŝ ŽĐĞůͬϯϮ͘ WƎĞĚƉŽŬůĄĚĄ ƐĞ ĚŽƐƚĂƚĞēŶĄ ŬĂƉĂĐŝƚĂ Ă ŵŽǎŶŽƐƚ ŶĂƉŽũĞŶş
ƐƚĂǀĞďŶşĐŚƉŽǌĞŵŬƽŶĂƐƚĄǀĂũşĐşƉůǇŶŽǀŽĚŶşƐşƛ͘
ĄƐŽďŽǀĄŶşǀŽĚŽƵʹǀƉƌŽƐƚŽƌƵƵů͘ĢůŽŚŽƌƐŬĠũĞƐƚĄǀĂũşĐşǀŽĚŽǀŽĚŶşƎĂĚEϲϬ''ͬEϮϱ
WďǌĄƐŽďŽǀĂŶǉƎĂĚĞŵEϰϬWǀĞĚŽƵĐşŵƉƎĞƐēĄƐƚƉŽǌĞŵŬƵƉĂƌĐ͘ē͘Ϯϵϱϯ͕ Ŭ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬ͘
^ƚĂǀĞďŶşƉŽǌĞŵŬǇůǌĞǌĄƐŽďŽǀĂƚƉŝƚŶŽƵǀŽĚŽƵƉƎşƉŽũŬĂŵŝŶĂƉŽũĞŶǉŵŝŶĂƐƚĄǀĂũşĐşƎĂĚǇ͕ĐŽǎũĞ
ƵƉŽǌĞŵŬƵƉĂƌĐ͘ē͘Ϯϵϱϯ͕Ŭ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬďĞǌƉƌŽďůĠŵŽǀĠ͕ƵƉŽǌĞŵŬƽƉĂƌĐ͘ē͘ϮϵϱϰͬϭĂϮϵϱϰͬϮ͕
ǀƓĞ Ŭ͘Ʒ͘ aƚƌĂŵďĞƌŬ ƐĞ ũĞǀş ũĂŬŽ ǀŚŽĚŶĢũƓş ƉƌŽĚůŽƵǎĞŶş ƎĂĚƵ ;E Ϯϱ WďͿ ŬŚƌĂŶŝĐŝ ƉŽǌĞŵŬƵ
ƉĂƌĐ͘ē͘Ϯϵϱϰͬϭ͕Ŭ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬ͘
WŽǎĄƌŶşŚǇĚƌĂŶƚʹŶĞũďůŝǎƓşƉŽǎĄƌŶşŚǇĚƌĂŶƚũĞƵŵşƐƚĢŶǀŬƎŝǎŽǀĂƚĐĞƵůŝĐĢůŽŚŽƌƐŬĄͬ<ŽƉĞĐ͕
ƉĂƌĐ͘ē͘ ϭϰϭͬϭ͕ Ŭ͘Ʒ͘ aƚƌĂŵďĞƌŬ͘ sǌĚĄůĞŶŽƐƚ ŽĚ ŚƌĂŶŝĐĞ ŶĞũǀǌĚĄůĞŶĢũƓşŚŽ ƐƚĂǀĞďŶşŚŽ ƉŽǌĞŵŬƵ
ϭϬϱŵ͘
>ŝŬǀŝĚĂĐĞŽĚƉĂĚŶşĐŚǀŽĚʹǀƵů͘ĢůŽŚŽƌƐŬĠƐƚŽŬĂƐƚĄǀĂũşĐşŬĂŶĂůŝǌĂĐĞEϯϬϬŶĂƉŽũĞŶĄ
ŶĂƉĄƚĞƎŶşƐƚŽŬƵEϱϬϬ͘WƎĞĚƉŽŬůĄĚĄƐĞƉŽǀŝŶŶĠŶĂƉŽũĞŶşŶĂǀĞƎĞũŶŽƵŬĂŶĂůŝǌĂēŶşƐşƛ͘
EĄǀƌŚƎĞƓĞŶşƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄ͗
ůĞŬƚƌŝĐŬĄ ĞŶĞƌŐŝĞ ʹ ŶĂƉŽũĞŶş ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ƉŽǌĞŵŬƽ ŶĂ ƐƚĄǀĂũşĐş d^͕ ƌĞƐƉ͘ ŶĂ ƐƚĄǀĂũşĐş
ŶĂĚǌĞŵŶş ŬĂďĞůŽǀĄ ǀĞĚĞŶş EE͘ WƎşƉŽũŬǇ Ă ŶŽǀĠ ƎĂĚǇ ďƵĚŽƵ ǌĄƐĂĚŶĢ ƎĞƓĞŶǇ ũĂŬŽ ƉŽĚǌĞŵŶş
ŬĂďĞůŽǀĠ͘
WůǇŶʹƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄƐĞŶĂƉŽũĞŶşƐƚĂǀĞďŶşĐŚƉŽǌĞŵŬƽŶĂƐƚĄǀĂũşĐşƉůǇŶŽǀŽĚŶşƐşƛ͘
ĄƐŽďŽǀĄŶşǀŽĚŽƵʹƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄƐĞŶĂƉŽũĞŶşŶĂƐƚĄǀĂũşĐşǀŽĚŽǀŽĚŶşƎĂĚ͕ƉƎşƉĂĚŶĢŶĂŶŽǀĢ
ǀǇďƵĚŽǀĂŶĠƉƌŽĚůŽƵǎĞŶşƎĂĚƵ͘
>ŝŬǀŝĚĂĐĞ ŽĚƉĂĚŶşĐŚ ǀŽĚ ʹ ƐƉůĂƓŬŽǀĠ ǀŽĚǇ ďƵĚŽƵ ŽĚǀĄĚĢŶǇ ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ ƐƚĄǀĂũşĐş
ƐƚŽŬŽǀĠ ƐşƚĢ͘ ĞƓƛŽǀĠ ǀŽĚǇ ďƵĚŽƵ ƉƎĞĚŶŽƐƚŶĢ ůŝŬǀŝĚŽǀĄŶǇ ǀŵşƐƚĢ ƐƉĂĚƵ͕ Ă ƚŽ ƉƎĞĚŶŽƐƚŶĢ
ǌĂƐĂŬŽǀĄŶşŵŶĞďŽƌĞĐǇŬůĂĐş͘
͘Ϯ͘ϮͿ ^ƚĂǀďǇŶĞǌĂŚƌŶƵƚĠĚŽƐƚĂǀĞďǀĞƎĞũŶĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ
ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶǌŚůĞĚŝƐŬĂƐƚĂǀĞďŶĞǌĂŚƌŶƵƚǉĐŚĚŽƐƚĂǀĞďǀĞƎĞũŶĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇƌŽǌůŝƓƵũĞ͗
Ͳ

ƐƚĂǀďǇ  Ͳ ƐƚĂǀďǇ ŚůĂǀŶş ƐĨƵŶŬĐş ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşŚŽ ďǇĚůĞŶş Ă ŽďēĂŶƐŬĠŚŽ ǀǇďĂǀĞŶş
ďĞǌ ǀĢƚƓşĐŚ ŶĄƌŽŬƽ ŶĂ ĚŽƉƌĂǀŶş Ă ƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵ ŽďƐůƵŚƵ ;ũĞŶ ũĂŬŽ ƐŽƵēĄƐƚ ƌŽĚŝŶŶĠŚŽ
ĚŽŵƵͿ͕

Ͳ

ƐƚĂǀďǇͲƐƚĂǀďǇǀĞĚůĞũƓşͲŐĂƌĄǎĞ͕ĚƎĞǀŶşŬǇ͕ƉƎşƐƚƎĞƓŬǇŬƵƐŬůĂĚŶĢŶşŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉĐŚ
ǀǉƉĢƐƚŬƽ͕ĂƉŽĚ͕͘

Ͳ

ƐƚĂǀďǇͲƐƚĂǀďǇĚŽƉůŸŬŽǀĠʹƉĞƌŐŽůǇ͕ǌĂŚƌĂĚŶşŬƌďǇ͕ƵĚşƌŶǇ͕ǌĂŚƌĂĚŶşũĞǌşƌŬĂ͕

Ͳ

ŽƉůŽĐĞŶş͕

Ͳ

ƐƚĂǀďǇĂƉƌǀŬǇĚƌŽďŶĠĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌǇ͕

Ͳ

ƐƚĂǀďǇŽƐƚĂƚŶş͘

WƌŽũĞĚŶŽƚůŝǀĠƚǇƉǇƐƚĂǀĞďƐƚĂŶŽǀƵũĞƉŽĚŵşŶŬǇǀǇƵǎŝƚşĂƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠƌĞŐƵůĂĐĞ͘



Ϯϯ

sǉĐŚŽǌşŵ ƉƎĞĚƉŽŬůĂĚĞŵ ƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚ ƉŽĚŵşŶĞŬ ũĞ ŽďũĞŬƚ ƐƚĂǀďǇ ͕ ŚůĂǀŶş ŽďũĞŬƚ͕
ŬƚĞƌǉ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĢ ƉŽƌŽǀŶĄŶş ƉĂƌĂŵĞƚƌƽ ŶŽǀĠ ŝ ŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠ ǌĄƐƚĂǀďǇ ǀŽŬŽůş ŵĄ ƐƉůŸŽǀĂƚ
ŶĄƐůĞĚƵũşĐş͗
Ͳ

ũĞĚŶŽƉŽĚůĂǎŶş ŽďũĞŬƚ ƉƌĂǀŽƷŚůĠŚŽ ŽďĚĠůŶşŬŽǀĠŚŽ ƉƽĚŽƌǇƐƵ ƐŵŽǎŶŽƐƚş ŽďǇƚŶĠŚŽ
ƉŽĚŬƌŽǀş

Ͳ

ƉƽĚŽƌǇƐŶĄƐƚŽƉĂϭ͘EW;ƉƌƽŵĢƚƉƽĚŽƌǇƐƵͿǀǇĐŚĄǌşǌŽďĚĠůŶşŬƵŽƌŽǌŵĢƌĞĐŚϲŵĂǎϵŵ
ǆϴŵĂǎϭϮŵ

Ͳ

ƐƚƎĞĐŚĂ ŽďũĞŬƚƽ ƐĞĚůŽǀĄ͕ ƉƎşƉĂĚŶĢ ƉŽůŽǀĂůďŽǀĄ ƐŚůĂǀŶşŵ ŚƎĞďĞŶĞŵ ǀƉŽĚĠůŶĠ ŽƐĞ
ŽďũĞŬƚƵ

Ͳ

ŚůĂǀŶşŽƐĂŽďũĞŬƚƵ;ĚĞůƓşŽƐĂͿũĞŽƌŝĞŶƚŽǀĄŶĂǀƌŽǌƉĢƚşƷŚůƵĚĂŶĠŚŽƉŽĚĠůŶǉŵƐŵĢƌĞŵ
ƐƚĂǀĞďŶşƉĂƌĐĞůǇĂǀƌƐƚĞǀŶŝĐşǀĞĚŽƵĐşƉƎĞƐĚŽƚēĞŶǉƐƚĂǀĞďŶşƉŽǌĞŵĞŬǀŵşƐƚĢƵŵşƐƚĢŶş
ƐƚĂǀďǇ

Ͳ

ƉŽĚƐŬůĞƉĞŶşŽďũĞŬƚƵũĞƉƎşƉƵƐƚŶĠ͕

Ͳ

ƐǀŝƐůĠƌŽǌŵĢƌǇƐƚĂǀďǇʹƉŽĚĞǌĚşǀŬĂŵĂǆ͘ϭ͕Ϯŵ͕ŬŽŶƐƚƌƵŬēŶşǀǉƓŬĂϭ͘EWŵĂǆ͘Ϯ͕ϴŵ͕
ƉƽĚŶşŶĂĚĞǌĚşǀŬĂŵĂǆ͘Ϭ͕ϲŵ

Ͳ

ƐŬůŽŶƐƚƎĞƓŶşƌŽǀŝŶǇϰϬΣͲϰϱΣ

Ͳ

ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠƎĞƓĞŶşŚƌƵďĠƐƚĂǀďǇďĞǌƌĞŐƵůĂĐĞ

Ͳ

ǀŝǌƵĄůŶşĂŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠƉƽƐŽďĞŶşƐǀŝƐůǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
o ƉŽĚĞǌĚşǀŬĂ ŽŵşƚŬĂ ŚůĂĚŬĄ ;ƉŽǀƌĐŚŽǀĠ ŶĞƌŽǀŶŽƐƚŝ ǎĄĚŽƵĐşͿ͕ ŬĂŵĞŶŶĄ
ƉŽĚĞǌĚşǀŬĂ Ă ;ŶĞďŽͿ ũĞũş ŝŵŝƚĂĐĞ ƐǀŽƵ ǀĞůŝŬŽƐƚş Ă ƚǀĂƌĞŵ ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐş ŵşƐƚŶş
ƚƌĂĚŝĐŝ͕ƉƌŽǀĞĚĞŶĄǌƉƎşƌŽĚŶşĐŚŵĂƚĞƌŝĄůƽ͕
o ŽďǀŽĚŽǀĠ ƐƚĢŶǇ ʹ ŽŵşƚŬĂ ŚůĂĚŬĄ ŶĞďŽ ƌŽƵďĞŶĄ ƐƚĂǀďĂ ŵşƐƚŶşŚŽ ƚǇƉƵ͕
ƉƎşƉ͘ƉƽǀŽĚŶşŵĂƚĞƌŝĄůǇĚŽŚůĞĚĂƚĞůŶĠƵŚŝƐƚŽƌŝĐŬǉĐŚŽďũĞŬƚƽǀŽŬŽůş͖ƉƎşƉƵƐƚŶĠ
ũĞƐǀŝƐůĠůĂƛŽǀĄŶşͬĚĞƓƚĢŶşƓƚşƚƽƐƚĂǀĞďʹũĞŶǀƉůŽƓĞƓƚşƚƵƉŽĚŬƌŽǀŶşēĄƐƚŝŶĞďŽ
Ϯ͘EW;ƐŽƵůĂĚƐŚŝƐƚŽƌŝĐŬǉŵŝŽďũĞŬƚǇǀŽŬŽůşͬǀDWZͿ͕
o ǌĂƐƚƎĞƓĞŶş ʹ ĚƎĞǀĢŶĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬēŶş ƉƌǀŬǇ͕ ƉŽǀƌĐŚ ƉƽǀŽĚŶş ŬƌǇƚŝŶǇ ŚŝƐƚŽƌŝĐŬǉĐŚ
ŽďũĞŬƚƽ͕ ƓƚşƉĂŶǉ ƓŝŶĚĞů͕ ǀůĄŬŶŽĐĞŵĞŶƚŽǀĄ ƓĂďůŽŶĂ͕ ƉĄůĞŶĄ ƚĂƓŬĂ͕ ƉůĞĐŚŽǀĄ
ŬƌǇƚŝŶĂʹƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŵĂƚĞƌŝĄůǇũĞƐƚĂŶŽǀĞŶĂƉŽĚŵşŶŬĂ͕ǎĞďĂƌĞǀŶŽƐƚĂĨŽƌŵĂ
ďƵĚĞŽĚƉŽǀşĚĂƚŵşƐƚŶşƚƌĂĚŝĐŝĂďƵĚĞƐĞũĞĚŶĂƚŽďĞǌŽĚƌĂǌŽǀĠƉƌŽǀĞĚĞŶş͕

Ͳ

ŬŽŵşŶʹƉƌŽĐŚĄǌşƐƚƎĞƓŶşƌŽǀŝŶŽƵ͕ĨŽƌŵĂŬĂŵĞŶŶĄ͕ǌĚĢŶĄ͕ĂƉŽĚ͘

Ͳ

ŬůŝŵĂƚŝǌĂēŶşũĞĚŶŽƚŬǇ͕ƐĂƚĞůŝƚǇ͕ƌĞŬƵƉĞƌĂēŶşũĞĚŶŽƚŬǇ͕ƚĞƉĞůŶĄēĞƌƉĂĚůĂ͕ǀĢƚƌŶşŬǇŶĞũƐŽƵ
ŶĂŽďũĞŬƚƵǎĄĚŽƵĐş

:ĂŬŽŶĂǀĂǌƵũşĐşͬƐŽƵǀŝƐĞũşĐş͕ƉƎşƉ͘ƚǇƚŽƉŽĚŵŝŸƵũşĐşƐŽƵēĄƐƚƐƚĂǀďǇũĞŬŽŶĐŝƉŽǀĄŶŽďũĞŬƚ
ƐƚĂǀďǇ ͘ 'ĂƌĄǎĞ͕ ĚƎĞǀŶşŬǇ͕ ƉƎşƐƚƎĞƓŬǇ ŬƵƐŬůĂĚŶĢŶş ŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉĐŚ ǀǉƉĢƐƚŬƽ͕ ĂƉŽĚ͘ dǇƚŽ
ŵŽŚŽƵďǉƚŽďũĞŬƚǇƐĂŵŽƐƚĂƚŶǉŵŝŶĞďŽŵŽŚŽƵŶĂǀĂǌŽǀĂƚŶĂŽďũĞŬƚƐƚĂǀďǇ͕ĂƚŽƉƎşŵŽ͕ũĂŬŽ
ƉƎşƐƚĂǀďĂŶĞďŽǀĞƐƚĂǀďĂ͕ŐĂƌĄǎĞŵŽŚŽƵďǉƚƐŽƵēĄƐƚşƐƚĂǀĞďŝ͕ƉƎşƉƵƐƚŶĄũĞǀƓĂŬǀǎĚǇũĞŶ
ǀũĞĚŶĠƐƚĂǀďĢ͘ŚůĞĚŝƐŬĂǀŶĢũƓşĐŚƉĂƌĂŵĞƚƌƽŵƵƐşƐƚĂǀďǇƐƉůŸŽǀĂƚŶĄƐůĞĚƵũşĐş͗
Ͳ



ƉƽĚŽƌǇƐŶĄƐƚŽƉĂŽďũĞŬƚƽǀǇĐŚĄǌşǌƉƌĂǀŽƷŚůĠŚŽŽďĚĠůŶşŬŽǀĠŚŽƉƽĚŽƌǇƐƵ
Ϯϰ

Ͳ

ƉƽĚŽƌǇƐŶĄƓşƎŬĂŽďũĞŬƚƵϮ͕ϱŵʹϱŵ;ƉƌƽŵĢƚƉƽĚŽƌǇƐƵͿ͕

Ͳ

ƉƽĚŽƌǇƐŶĄĚĠůŬĂŽďũĞŬƚƵĐĐĂϯ͕ϱŵͲϳŵ;ƉƌƽŵĢƚƉƽĚŽƌǇƐƵͿ͕

Ͳ

ĐĞůŬŽǀĄ ĚĠůŬĂͬƓşƎŬĂ ƐůŽǎĞŶĠŚŽ ŽďũĞŬƚƵ Ƶ ŽďũĞŬƚƵ ƐůŽǎĞŶĠŚŽ ǌĞ ƐƚĂǀďǇ н ŶĞƐŵş
ƉƎĞŬƌŽēŝƚƌŽǌŵĢƌǇƓşƎŬĂŵĂǆ͘ϵŵ͕ĚĠůŬĂŵĂǆ͘ϭϮŵ͕

Ͳ

ŽďũĞŬƚƐǀŽƵǀǉƓŬŽƵŶĞƐŵşƉƎĞƐĂŚŽǀĂƚǀǉƓŬƵĂĚşůēşƉĂƌĂŵĞƚƌǇƐƚĂǀďǇ

Ͳ

ǀǇǎĂĚŽǀĄŶǇ ũƐŽƵ ƐƚƎĞĐŚǇ ƐĞĚůŽǀĠ͕ ƉŽůŽǀĂůďŽǀĠ͕ Ă ƉƵůƚŽǀĠ͕ ƐŬůŽŶ ƓŝŬŵĠ ƌŽǀŝŶǇ ƐƚƎĞĐŚǇ
ϯϱΣͲϰϱΣƵƐƚƎĞĐŚƐĞĚůŽǀǉĐŚĂƉŽůŽǀĂůďŽǀǉĐŚĂϯϬΣͲϰϬΣƵƐƚƎĞĐŚƉƵůƚŽǀǉĐŚ

Ͳ

ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠĂďĂƌĞǀŶĠƎĞƓĞŶşŬŽŵƉĂƚŝďŝůŶşƐĞƐƚĂǀďŽƵ͕ŶĂƌŽǌĚşůŽĚƐƚĂǀĞďũĞǀƓĂŬ
ƉƎşƉƵƐƚŶĠůĂƛŽǀĄŶşͬĚĞƓƚĢŶşƐǀŝƐůǉĐŚŽďǀŽĚŽǀǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐşĐŚǀĐĞůĠũĞũŝĐŚƉůŽƓĞ

^ĂŵŽƐƚĂƚŶĢƐƚŽũşĐşŵƉƌǀŬĞŵ͕ǀĢƚƓŝŶŽƵǀǌĂŚƌĂĚŶşēĄƐƚŝ͕ũĞŽďũĞŬƚƐƚĂǀďǇ͘:ĞĚŶĄƐĞŽƐƚĂǀďǇ
ĚŽƉůŸŬŽǀĠʹƉĞƌŐŽůǇ͕ĂůƚĄŶǇ͕ǌĂƐƚƎĞƓĞŶĠďĞƐşĚŬǇ͕ǌĂŚƌĂĚŶşŬƌďǇ͕ƵĚşƌŶǇ͕ǌĂŚƌĂĚŶşũĞǌşƌŬĂ͘dĂŬĠ
Ƶ ƚŽŚŽƚŽ ŽďũĞŬƚƵ ũĞ ǀǇǎĂĚŽǀĄŶ ƉƌĂǀŽƷŚůǉ͕ ǀĢƚƓŝŶŽƵ ŽďĚĠůŶşŬŽǀǉ ƉƽĚŽƌǇƐ Ž ƌŽǌŵĢƌĞĐŚ
ŵĂǆ͘ϯ͕ϱŵǆŵĂǆ͘ϱŵƐǀǉƓŬŽƵŵĂǆ͘ϯ͕ϱŵ͘sǇǎĂĚŽǀĄŶǇũƐŽƵƐƚƎĞĐŚǇƐĞĚůŽǀĠ͕ƉŽůŽǀĂůďŽǀĠ͕
ǀǉũŝŵĞēŶĢ ƉƵůƚŽǀĠ ƐĞ ƐŬůŽŶĞŵ ƓŝŬŵĠ ƌŽǀŝŶǇ ƐƚƎĞĐŚǇ ϯϱΣ Ͳ ϰϱΣ Ƶ ƐƚƎĞĐŚ ƐĞĚůŽǀǉĐŚ
ĂƉŽůŽǀĂůďŽǀǉĐŚĂŵŝŶ͘ϯϬΣƵƐƚƎĞĐŚƉƵůƚŽǀǉĐŚ͘
WƌŽďůĞŵĂƚŝŬĂŽƉůŽĐĞŶşƉŽǌĞŵŬƽũĞŶĞũĞĚŶŽǌŶĂēŶĄ͕ĂƚŽǌĞũŵĠŶĂǀǌŚůĞĚĞŵŬƌƽǌŶŽƌŽĚŽƐƚŝ
ĨŽƌĞŵ ŽƉůŽĐĞŶş ǀďůşǌŬĠŵ ŽŬŽůş͕ ƉƎşƉ͘ ǀDWZ͘ sŚŽĚŶĠ ũĞ ŽƉůŽĐĞŶş ƐǀǇƐŽŬŽƵ ƉƌŽƐƚƵƉŶŽƐƚş
ĂƉƌƽŚůĞĚŶŽƐƚş͕ďĞǌƉŽĚĞǌĚşǀŬǇ͕ǀŚŽĚŶĄũĞŝĨŽƌŵĂƉĂƐƚǀŝŶĄƎƐŬĠŚŽŽŚƌĂǌĞŶş͕ĂƚŽũĂŬĚƎĞǀĢŶĠŚŽ
;ǀŽĚŽƌŽǀŶĄŬƵůĂƚŝŶĂͬŚƌĂŶŽůͬĚĞƐŬĂϭͲϮǆнĚƎĞǀĢŶĠƐůŽƵƉŬǇͿ͕ƚĂŬƐĚǀĢŵĂƎĂĚĂŵŝǀŽĚŽƌŽǀŶǉĐŚ
ĚƌĄƚƽ;ŶŝŬŽůŝǀŽƐƚŶĂƚǉĐŚͿ͘ĐĞůĂǀǇůŽƵēĞŶĠĂǀƷǌĞŵşŶĞǀŚŽĚŶĠũƐŽƵŽƉůŽĐĞŶşƎĞƓĞŶĠĨŽƌŵŽƵǌĚş
ĂƐƚĢŶ͕ĂƚŽŝƌĄŬŽƐŽǀǉĐŚ͕ĚƎĞǀĢŶǉĐŚ͕ůĄƚŬŽǀǉĐŚ͕ĂƉŽĚ͘
ǀǉƓĞƵǀĞĚĞŶǉĐŚƉŽǎĂĚĂǀŬƽǀǌĞƓůǇƉĂƌĂŵĞƚƌǇƐƚĂŶŽǀĞŶĠǀƌĞŐƵůĂēŶşŵƉůĄŶƵ͕ƚĞĚǇǀǉƓŬĂ
ŽƉůŽĐĞŶş ŵĂǆ͘ ϭϲϬ Đŵ͕ ƉĂƐƚǀŝŶĄƎƐŬĠ ŽŚƌĂǌĞŶş ŵĂǆ͘ ϴϬ Đŵ͕ ŶĞƉƎşƉƵƐƚŶŽƐƚ ƉŽĚĞǌĚşǀŬǇ͕ ǌĄŬĂǌ
ŽƉůŽĐŽǀĄŶşĨŽƌŵŽƵǌĚşĂƐƚĢŶ͕ĂƚŽǀēĞƚŶĢƌĄŬŽƐŽǀǉĐŚ͕ƉůĂƐƚŽǀǉĐŚēŝũŝŶǉĐŚǌĄƐƚĢŶĂƉŽǎĂĚĂǀŬǇ
ŶĂŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠƎĞƓĞŶş͘
^ƚĂǀďǇĂƉƌǀŬǇĚƌŽďŶĠĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌǇ͕ƐƚĂǀďǇŽƐƚĂƚŶşʹũĞŶĞƐƉŽƌŶĠ͕ǎĞǀƷǌĞŵşƐĞŵŽŚŽƵ
ŽďũĞǀŝƚƉƌǀŬǇĚƌŽďŶĠĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌǇ͕ƐŬƵůƉƚƵƌǇ͕ŬƌŵşƚŬĂ͕ůĂǀŝĐĞ͕ƉŽƓƚŽǀŶşƐĐŚƌĄŶŬǇ͕ĂƉŽĚ͕͘ŬƚĞƌĠ
ũƐŽƵ ǀǌĄƐĂĚĢ ĂŬĐĞƉƚŽǀĂƚĞůŶĠ͕ ƉŽŬƵĚ ũĞũŝĐŚ ǀŝǌƵĄůŶş Ă ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĄ ƉŽĚŽďĂ ŽĚƉŽǀşĚĄ ƚƌĂĚŝĐŝ
ŵşƐƚĂ͘
ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ǀǇũŵĞŶŽǀĄǀĄ ƉƌǀŬǇ ŶĞǎĄĚŽƵĐş͕ ũĞũŝĐŚǎ ƵŵşƐƚĢŶş ǀƷǌĞŵş ŶĞŵĄ ǀǌĄƐĂĚĢ
ŽƉŽĚƐƚĂƚŶĢŶşŶĞďŽũĞũŝĐŚƵŵşƐƚĢŶşŶĂƌƵƓƵũĞƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠƵƐƉŽƎĄĚĄŶş͕ŬŽŵƉŽǌŝĐŝŵşƐƚĂ͕ŚŵŽƚŽǀĠ
ƵƐƉŽƎĄĚĄŶşƐƚĂǀĞď͘:ĞĚŶĄƐĞǌĞũŵĠŶĂŽ͗



Ͳ

ƌĞŬůĂŵŶşƐƚĂǀďǇĂǌĂƎşǌĞŶşĂƌĞŬůĂŵŶşƉŽƵƚĂēĞĂƉŽůĞƉǇŽďĞĐŶĢʹƚǇƚŽŶĂƌƵƓƵũşǀĞƓŬĞƌĠ
ŬŽŵƉŽǌŝēŶş Ă ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠ ƉƌŝŶĐŝƉǇ͕ ũƐŽƵ ǀǌĄƐĂĚĢ ŶĞǀŚŽĚŶĠ ŵĢƎşƚŬĞŵ͕ ďĂƌĞǀŶŽƐƚş͕
ŶĞƎşǌĞŶǉŵ ŽďƐĂŚĞŵ͘ dǇƚŽ ƐƚĂǀďǇ ŶĞŵĂũş ǀƷǌĞŵş ŽƉŽĚƐƚĂƚŶĢŶş ĂŶŝ ǌ ŚůĞĚŝƐŬĂ ĨƵŶŬĐĞ
ŽďũĞŬƚƽ ʹ ŚůĂǀŶşŵŝ ƐƚĂǀďĂŵŝ ǀƷǌĞŵş ũƐŽƵ ƐƚĂǀďǇ  ƉƌŝŵĄƌŶĢ ƵƌēĞŶĠ ŬďǇĚůĞŶş͕
ŶşǌŬŽŬĂƉĂĐŝƚŶşŵƵƵďǇƚŽǀĄŶş͕

Ͳ

ƚĞĐŚŶŝĐŬĄǌĂƎşǌĞŶşŶĂĨĂƐĄĚĄĐŚĂƐƚƎĞĐŚĄĐŚŽďũĞŬƚƽʹǌĞũŵĠŶĂĂŶƚĠŶǇ͕ƐĂƚĞůŝƚŶşĂŶƚĠŶǇ͕
ƉŽũşƚŬĂ͕ ŬůŝŵĂƚŝǌĂēŶş ũĞĚŶŽƚŬǇ͕ ƚĞƉĞůŶĄ ēĞƌƉĂĚůĂ͕ ĂƉŽĚ͕͘ ŬƚĞƌĄ ƚǀĂƌĞŵ͕ ŽďũĞŵĞŵ
ĂŵĂƚĞƌŝĄůŽǀǉĐŚƎĞƓĞŶşŵǀǌĄƐĂĚĢŶĞǌĂƉĂĚĂũşĚŽǀŝǌƵĄůŶşŚŽŬŽŶƚĞǆƚƵŵşƐƚĂ͕
Ϯϱ

Ͳ

ǌĂƎşǌĞŶş ƉƌŽ ǀǉƌŽďƵ ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠ ĞŶĞƌŐŝĞ ƉŽŵŽĐş ǀƌƚƵůŽǀǉĐŚ ŐĞŶĞƌĄƚŽƌƽ ŶĞďŽ
ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŬǉŵǌƉƽƐŽďĞŵ;ƉŽŬƵĚǌĂƎşǌĞŶşŶĞŶşƉůŶĢŝŶƚĞŐƌŽǀĄŶŽĚŽƐƚƎĞĐŚŽďũĞŬƚƽƉƎŝ
ŵĂǆ͘ ƉŽŬƌǇƚş ũĞĚŶĠ ƵĐĞůĞŶĠ ƌŽǀŝŶǇ ƐƚƎĞĐŚǇ ĚŽ ϯϬ й Ă ũĞ ƉƌŽǀĞĚĞŶŽ ďĞǌŽĚƌĂǌŶǉŵ
ǌƉƽƐŽďĞŵͿʹĞůŝŵŝŶĂĐĞƚǀĂƌŽǀĢĐŝǌşĐŚƉƌǀŬƽ͕ŶĞǎĄĚŽƵĐşĐŚŽĚůĞƐŬƽ͕ƉŽŚůĞĚŽǀǉĐŚǌĄǀĂĚ͕

Ͳ

ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠ ƐƚŽǎĄƌǇ Ă ƐůŽƵƉǇ ƐǀǉũŝŵŬŽƵ ƐůŽƵƉƽ Ğů͘ ůŝŶŝŽǀǉĐŚ ǀĞĚĞŶş ʹ ŶĞǎĄĚŽƵĐş
ǀĞƌƚŝŬĄůŶşŬŽŵƉŽŶĞŶƚǇǀƷǌĞŵş͕

Ͳ

ƐŽůĄƌŶşƐǇƐƚĠŵǇƉƌŽŽŚƎĞǀƚĞƉůĠǀŽĚǇŶĂƐƚƎĞĐŚĄĐŚĂĨĂƐĄĚĄĐŚŽďũĞŬƚƽĂŶĂǀůĂƐƚŶşĐŚ
ŬŽŶƐƚƌƵŬĐşĐŚ͘

ŽƉƌĂǀŶşĂƚĞĐŚŶŝĐŬĄŽďƐůƵŚĂƉŽǌĞŵŬƽ
ŽƉƌĂǀŶşŽďƐůƵŚĂǀǇŵĞǌĞŶǉĐŚƐƚĂǀĞďŶşĐŚƉŽǌĞŵŬƽũĞŵŽǎŶĄũĞŶƐũĞǌĚǇǌƵůŝĐĞĢůŽŚŽƌƐŬĠ͘
sǌĄƐĂĚĢ ŶĞĞǆŝƐƚƵũĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŬƚŽŵƵƚŽƎĞƓĞŶş͕ũŝŶĠǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŶĢĂ ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŬǇĚŽƐƚƵƉŶĠ
ǀĞƎĞũŶĠ ĂŶŝ ƐŽƵŬƌŽŵĠ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ ǀƓŝƌƓşŵ ƷǌĞŵş ŶĞĞǆŝƐƚƵũş Ă ǀǌĄƐĂĚĢ ĂŶŝ ŶĞũƐŽƵ ƎĞƓŝƚĞůŶĠ͘
WŽǌĞŵŬǇƉĂƌĐ͘ē͘ϮϵϱϰͬϯĂϮϵϱϰͬϰ͕ǀƓĞŬ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬ͕ƵŶŝĐŚǎƐĞŶĞƉƎŝƉŽƵƓƚşƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀĞď
ƚǇƉƵ  ũƐŽƵ ĐŚĄƉĄŶǇ ũĂŬŽ ƐŽƵēĄƐƚ ŽŬŽůŶşĐŚ ƉŽǌĞŵŬƽ ƐƉƎşƐƚƵƉĞŵ ǌƚĢĐŚƚŽ͘ WƎŝēůĞŶĢŶş
ŬĞƐƚĂǀĞďŶşŵƉŽǌĞŵŬƽŵũĞǀǌĄƐĂĚĢŵŽǎŶĠ͕ƉĂŬďǇƉƎşƐƚƵƉŶĂƚǇƚŽƉŽǌĞŵŬǇďǇůǌǀǇŵĞǌĞŶǉĐŚ
ƉŽǌĞŵŬƽƐƚĂǀĞďŶşĐŚ͕ũŝĐŚǎďǇƐĞƐƚĂůǇƐŽƵēĄƐƚş͘
dĞĐŚŶŝĐŬĄ ŽďƐůƵŚĂ  Ͳ ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄ ƐĞ ŶĂƉŽũĞŶş ŶĂ ƐƚĄǀĂũşĐş ůŝŶŝŽǀĄ ǀĞĚĞŶş͕ ƎĂĚǇ Ă ƐƚŽŬǇ͘
EĂƉŽũĞŶşŶĂĞůĞŬƚƌŝĐŬŽƵĞŶĞƌŐŝŝǌd^E:ϲϬϬϯaƚƌĂŵďĞƌŬʹhŬŽƐƚĞůĂͬE:ϲϬϬϱaƚƌĂŵďĞƌŬʹ
hŬŽƐƚĞůĂ//ĨŽƌŵŽƵƉŽĚǌĞŵŶşŚŽŬĂďĞůŽǀĠŚŽǀĞĚĞŶşEE;ǀƵů͘ĢůŽŚŽƌƐŬĠͿ͕ƉƎŝēĞŵǎŶĂƉŽũĞŶş
ŶĂƐƚĄǀĂũşĐşŶĂĚǌĞŵŶşǀĞĚĞŶşEEǀƵů͘ĢůŽŚŽƌƐŬĠũĞŵŽǎŶĠ͘sǇǎĂĚƵũĞƐĞŶĂƉŽũĞŶşƉŽĚǌĞŵŶşŵ
ŬĂďĞůŽǀǉŵǀĞĚĞŶşŵEE͘ EĂƉŽũĞŶşŶĂ ^d>ƉůǇŶŽǀŽĚŽĐĞůͬϴϬ͕ƌĞƐƉ͘ũĞŚŽƉŽŬƌĂēŽǀĄŶşŽĐĞůͬϯϮ
ǀ Ƶů͘ ĢůŽŚŽƌƐŬĠ͕ ŶĂƉŽũĞŶş ŶĂ ǀŽĚŽǀŽĚ ʹ ƉŝƚŶĄ ǀŽĚĂ Ͳ ǌ ǀĞƎĞũŶĠŚŽ ǀŽĚŽǀŽĚƵ E Ϯϱ Wď
ǀ Ƶů͘ ĢůŽŚŽƌƐŬĠ ĚŽŵŽǀŶşŵŝ ƉƎşƉŽũŬĂŵŝ Ɛ ǀŽĚŽŵĢƌŶǉŵŝ ƓĂĐŚƚŝĐĞŵŝ ŶĂ ŚƌĂŶŝĐŝ ƐƚĂǀĞďŶşŚŽ
ƉŽǌĞŵŬƵ͘ WŽĚŵşŶŬŽƵ ŶĂƉŽũĞŶş ŶĂ ǀŽĚŽǀŽĚŶş ƎĂĚ ũĞ ũĞŚŽ ƉƌŽĚůŽƵǎĞŶş ;ǀ Ƶů͘ ĢůŽŚŽƌƐŬĠͿ͘
EĂƉŽũĞŶşŶĂŬĂŶĂůŝǌĂēŶşƐşƛʹƐƉůĂƓŬŽǀĄŬĂŶĂůŝǌĂĐĞͲŶĂƉŽũĞŶşŶĂƐƚŽŬƵŽĚĚşůŶĠŬĂŶĂůŝǌĂĐĞE
ϯϬϬǀƵů͘ĢůŽŚŽƌƐŬĠĚŽŵŽǀŶşŵŝƉƎşƉŽũŬĂŵŝ͕ƓĂĐŚƚŝĐĞǀďůşǌŬŽƐƚŝŚƌĂŶŝĐĞƐƚĂǀĞďŶşŚŽƉŽǌĞŵŬƵ
Ă ƉůŽĐŚǇ ǀĞƎĞũŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͘ >ŝŬǀŝĚĂĐĞ ĚĞƓƛŽǀǉĐŚ ǀŽĚ ŵƵƐş ďǉƚ ƎĞƓĞŶĂ ƉƎĞĚŶŽƐƚŶĢ
ǌĂƐĂŬŽǀĄŶşŵƉƎĞďǇƚĞēŶǉĐŚĚĞƓƛŽǀǉĐŚǀŽĚŶĂǀůĂƐƚŶşŵƉŽǌĞŵŬƵ͕ƚĞĚǇǀŵşƐƚĢƐƉĂĚƵ͘:ĞŵŽǎŶĠ
ĚĞƓƛŽǀĠǀŽĚǇƌĞĐǇŬůŽǀĂƚĂǀǇƵǎşǀĂƚŬĞƐƉůĂĐŚŽǀĄŶş͕ǌĂůĠǀĄŶş͕ĂƉŽĚ͘
DĂƚĞƌŝĄůŽǀĠƎĞƓĞŶşŽďũĞŬƚƽĂǀǉƉůŶĢŽƚǀŽƌƽ͕ďĂƌĞǀŶŽƐƚ
WŽǎĂĚĂǀŬǇŽďƐĂǎĞŶĠǀƌĞŐƵůĂēŶşŵƉůĄŶƵǀǇĐŚĄǌşǌĂŶĂůǉǌǇƷǌĞŵş͕ǌĞũŵĠŶĂŽŬŽůŶşǌĄƐƚĂǀďǇ͘
ŽŚůĞĚŶĢŶĂďǇůĂƚĂŬĠƌĞůĞǀĂŶƚŶşǌĄƐƚĂǀďĂǀDWZ͕ǌĞũŵĠŶĂƌŽǌŵĢƌǇ͕ŚŵŽƚŽǀĠĂŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠ
ƎĞƓĞŶş͕ĂƉŽĚ͘
KŬŽůŶş ŶŽǀĄ ǌĄƐƚĂǀďĂ ʹ ƐƚĄǀĂũşĐş ŽďũĞŬƚǇ ƉĂƌĐ͘ē͘ ϭϬϯͬϰ Ă ϮϵϱϮͬϰ͕ ǀƓĞ Ŭ͘Ʒ͘ aƚƌĂŵďĞƌŬ ʹ
ũĞĚŶŽƉŽĚůĂǎŶşŽďũĞŬƚǇƐŽďǇƚŶǉŵƉŽĚŬƌŽǀşŵƐĞƐĞĚůŽǀŽƵ͕ƉŽůŽǀĂůďŽǀŽƵƐƚƎĞĐŚŽƵ͕ƉƽĚŽƌǇƐŶǉ
ƌŽǌŵĢƌϭ͘EWĐĐĂϴǆϭϬŵ͕ǀŶĢũƓşĨŽƌŵĂĚƎĞǀĢŶŝĐĞ͕ƐƚƎĞĚŶşŚŶĢĚĄ͕ƐƚƎĞƓŶşŬƌǇƚŝŶĂƉƎşƌŽĚŶşďĂƌǀǇ͕
ƉŽĚĞǌĚşǀŬĂďşůĄ͘KƌŝĞŶƚĂĐĞŚůĂǀŶşŽƐǇ͕ƐƚƎĞƓŶşŚŽŚƎĞďĞŶĞͲƉŽǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝ͘KďũĞŬƚƉĂƌĐ͘ē͘ϭϬϮͬϱ͕
Ŭ͘Ʒ͘ aƚƌĂŵďĞƌŬ ǀǌĄƐĂĚĢ ƐŚŽĚŶǉ ƐǀǉũŝŵŬŽƵ ƉƽĚŽƌǇƐƵ ;ēƚǀĞƌĐŽǀǉͿ Ă ŽƌŝĞŶƚĂĐĞ ʹ ŬŽůŵŽ
ŬǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝ͘





Ϯϲ

Kďƌ͘ϭʹŶŽǀĄǌĄƐƚĂǀďĂǀƷǌĞŵş


^ƚĄǀĂũşĐş ǌĄƐƚĂǀďĂ ƉŽĚĠů Ƶů͘ ĢůŽŚŽƌƐŬĠ Ͳ  ǀǌĄƐĂĚĢ ũĞĚŶŽƉŽĚůĂǎŶş ŽďũĞŬƚǇ ƐŽďǇƚŶǉŵ
ƉŽĚŬƌŽǀşŵ Ă ƐĞĚůŽǀŽƵ ͬ ƉŽůŽǀĂůďŽǀŽƵ ƐƚƎĞĐŚŽƵ͘ WƽĚŽƌǇƐŶǉ ƌŽǌŵĢƌ ǀǇĐŚĄǌĞũşĐş ǌƚƌĂĚŝēŶşĐŚ
ƌŽǌŵĢƌƽϳŵͲϵŵǆϴŵͲϭϬŵ͕ƉŽƐƚƵƉŶĢĚŽƉůŸŽǀĂŶǉ͕ƉŽĚƐƉŽůĞēŶǉƉƽĚŽƌǇƐǌĂŚƌŶƵƚĠƐƚŽĚŽůǇ͕
ŬƽůŶǇ͕ĂƉŽĚ͘sŶĢũƓşĨŽƌŵĂŽďũĞŬƚƽʹŬůĂƐŝĐŬǉƌŽĚŝŶŶǉĚƽŵǌϮϬ͘ƐƚŽůĞƚşʹƉƎĞǀĂǎƵũĞďƎŝǌŽůŝƚŽǀĄ
ŽŵşƚŬĂ͕ ƐƚƎĞƓŶş ŬƌǇƚŝŶĂ ƚĂƓŬĂ ƉĄůĞŶĄ͕ ƉůĞĐŚŽǀĄ ŬƌǇƚŝŶĂ͕ ǎŝǀŝēŶĠ ƉĄƐǇ͘ KƌŝĞŶƚĂĐĞ ŚůĂǀŶş ŽƐǇ
ĂƐƚƎĞƓŶşŚŽŚƎĞďĞŶĞƉƎĞǀĄǎŶĢŬŽůŵĄŬǀƌƐƚĞǀŶŝĐŝ͘
Kďƌ͘ϮʹƐƚĄǀĂũşĐşǌĄƐƚĂǀďĂƉŽĚĠůƵů͘ĢůŽŚŽƌƐŬĠ



>ŝŵŝƚǇƷǌĞŵşŽǀůŝǀŸƵũşĐşĚŽƚēĞŶĠƐƚĂǀďǇ
:ĂŬŽůŝŵŝƚǇƷǌĞŵşƐŵŽǎŶǉŵŽǀůŝǀŶĢŶşŵǀǇƵǎŝƚşƷǌĞŵşĂƐŵŽǎŶǉŵŽǀůŝǀŶĢŶşŵƵŵşƐƛŽǀĂŶǉĐŚ
ƐƚĂǀĞďũƐŽƵĐŚĄƉĄŶǇ
Ͳ



ůŝŶŝŽǀĠ ƚƌĂƐǇ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͕ ǌĂƎşǌĞŶş ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ ;ŶĂƉƎ͘ d^Ϳ͕
ũĞũŝĐŚŽĐŚƌĂŶŶĄĂďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşƉĄƐŵĂ͘sƎĞƓĞŶĠŵƷǌĞŵşũƐŽƵƚĂŬƚŽůŝŵŝƚƵũşĐşŵŝƉƌǀŬǇ
ŽĐŚƌĂŶŶĠ ƉĄƐŵŽ sE ϮϮ Ŭs͕ d^ E:ϲϬϬϯ aƚƌĂŵďĞƌŬ Ă E:ϲϬϬϱ aƚƌĂŵďĞƌŬ͕ ŽĐŚƌĂŶŶĠ
ƉĄƐŵŽ ǀŽĚŽǀŽĚŶşŚŽ ƎĂĚƵ E ϰϬ W͕ ŽĐŚƌĂŶŶĠ ƉĄƐŵŽ ^d> ƉůǇŶŽǀŽĚƵ ŽĐĞů ϴϬ ͬ ϯϮ
ĂďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşƉĄƐŵŽsd>ƉůǇŶŽǀŽĚƵEϮϬϬ͕WEϲϰ;ŶĂĚϰϬďĂƌͿ͕ǀēĞƚŶĢƉƎşƐůƵƓŶǉĐŚ
ůŝŶŝŽǀǉĐŚƚƌĂƐ͕
Ϯϳ

Ͳ

ǀǉǌŶĂŵŶǉŬƌĂũŝŶŶǉƉƌǀĞŬϯϰϲϴͣWŽůŽƉƎŝƌŽǌĞŶĄůŽƵŬĂ͕͞

Ͳ

ƷǌĞŵşƐĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŬǉŵŝŶĄůĞǌǇʹǌĄƉĂĚŶşĐĐĂƉŽůŽǀŝŶĂƉĂƌĐĞůǇē͘Ϯϵϱϯ͕Ŭ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬ
jE ŬĂƚĞŐŽƌŝĞ //͕ ǌďǉǀĂũşĐş ēĄƐƚ ƎĞƓĞŶĠŚŽ ƷǌĞŵş jE ŬĂƚĞŐŽƌŝĞ /// ʹ ŬĂǎĚĠ ǀǉŬŽƉŽǀĠ
ƉƌĄĐĞ ũĞ ŶƵƚŶŽ ŽŚůĄƐŝƚ ƐĚŽƐƚĂƚĞēŶǉŵ ēĂƐŽǀǉŵ ƉƎĞĚƐƚŝŚĞŵ ƉƎĞĚ ũĞũŝĐŚ ǌĂŚĄũĞŶşŵ
ƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŬĠŵƵƷƐƚĂǀƵŬĂĚĞŵŝĞǀĢĚZ͕

Ͳ

ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚ͕ǎĞƎĞƓĞŶĠƷǌĞŵşƐĞŶĂĐŚĄǌşǀ͗
o ŶĞƚĢǎĞŶĠŵĚŽďǉǀĂĐşŵƉƌŽƐƚŽƌƵǀǇŚƌĂǌĞŶĠŚŽŶĞƌŽƐƚƵǌĞŵŶşƉůǇŶaƚƌĂŵďĞƌŬ//
;/͗ϰϬϬϮϴͿ͕
o ĐŚƌĄŶĢŶĠŵůŽǎŝƐŬŽǀĠŵƷǌĞŵş
 ƉŽĚǌĞŵŶşǌĄƐŽďŶşŬƉůǇŶƵ͕ǌĞŵŶşƉůǇŶaƚƌĂŵďĞƌŬ///͘;/͗ϰϬϬϮϱϬϬϬͿ͕
 ǌĞŵŶşƉůǇŶaƚƌĂŵďĞƌŬ//͘;WWͿ;/͗ϭϱϰϱϳϮϬϬͿ͕
 ēĞƌŶĠƵŚůş͕ǌĞŵŶşƉůǇŶƐ͘ēĄƐƚ,ŽƌŶŽƐůĞǌƐŬĠƉĄŶǀĞ;/͗ϭϰϰϬϬϬϬϬͿ͕
o ĐŚƌĄŶĢŶĠŵ ƷǌĞŵş ƉƌŽ ǌǀůĄƓƚŶş ǌĄƐĂŚǇ ĚŽ ǌĞŵƐŬĠ ŬƽƌǇ ƉŽĚǌĞŵŶş ǌĄƐŽďŶşŬ
ƉůǇŶƵ͕ǌĞŵŶşƉůǇŶaƚƌĂŵďĞƌŬϯͲWW;/͗ϰϬϬϮϱϬϬͿ͕
o ǀǉŚƌĂĚŶşŵůŽǎŝƐŬƵ
 ƉŽĚǌĞŵŶş ǌĄƐŽďŶşŬ ƉůǇŶƵ͕ ǌĞŵŶş ƉůǇŶ WƎşďŽƌͲũŝŚ ;aƚƌĂŵďĞƌŬͿ ʹ WW
;/͗ϯϭϱϰϱϳϮͿ͕
 ēĞƌŶĠƵŚůşDŽƎŬŽǀʹ&ƌĞŶƓƚĄƚ;/͗ϯϭϳϭϵϬϬͿ͘

͘Ϯ͘ϯͿ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŬĠĂĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽǌƉƌĂĐŽǀĄŶşƉƌŽũĞŬƚŽǀĠĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ
ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ŶĂĚ ƌĄŵĞĐ ŽďĞĐŶǉĐŚ ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ŶĂ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ
ƐƚĂŶŽǀƵũĞƉŽǎĂĚĂǀĞŬŶĂĚĂůƓşƐŽƵēĄƐƚşƉƌŽũĞŬƚŽǀĠĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ
Ͳ

ƉŽĚƌŽďŶǉƉůĄŶŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞǀǉƐƚĂǀďǇǌĂŚƌŶƵũşĐşǌĞũŵĠŶĂŚĂƌŵŽŶŽŐƌĂŵĂǌƉƽƐŽďĚŽǀŽǌƵ
Ă ŽĚǀŽǌƵ ŵĂƚĞƌŝĄůƵ͕ ƉŽŚǇďƵ ƚĢǎŬĠ ƚĞĐŚŶŝŬǇ͕ ǌĞũŵĠŶĂ ǀŽǌŝĚĞů ŶĂĚ ϯ͕ϱ ƚ Ă ƐƉĞĐŝĄůŶşĐŚ
ǀŽǌŝĚĞů͕ ĂƉŽĚ͘ ʹ ǌĚƽǀŽĚƵ ǀǇƐŽŬĠŚŽ ƌŝǌŝŬĂ ĚĞǀĂƐƚĂĐĞ ƷǌĞŵş ŶĞǎĄĚŽƵĐşŵ͕
ƌĞƐƉ͘ ŶĂĚŵĢƌŶǉŵ ƉƌŽǀŽǌĞŵ ǀŽǌŝĚĞů ŶĂĚ ϯ͕ϱ ƚ ƉŽ ĚŽďƵ ǀǉƐƚĂǀďǇ͘ :ĞĚŶĄ ƐĞ ƚĂŬĠ
ŽƉƌŽŬĄǌĄŶşŵŽǎŶĠŚŽƉƌƽũĞǌĚƵǀŽǌŝĚĞůĂƚĞĐŚŶŝŬǇƷǌĞŵşŵ͕ǀēĞƚŶĢŽƚĄēĞŶş͕ŵĂŶŝƉƵůĂĐĞ͕
ĂƉŽĚ͘

sƌĄŵĐŝĚŽƉŽƌƵēĞŶşƐĞƉŽǀĂǎƵũĞǌĂǎĄĚŽƵĐşĂǀŚŽĚŶĠ
Ͳ

ŽĚďŽƌŶĠ ǌĂƉŽũĞŶş ĂƵƚŽƌŝǌŽǀĂŶĠŚŽ ĂƌĐŚŝƚĞŬƚĂ ĚŽ ƉƎşƉƌĂǀǇ Ă ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ
ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ʹ ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄ ƐĞ͕ ǎĞ ĂƵƚŽƌŝǌŽǀĂŶǉ ĂƌĐŚŝƚĞŬƚ ďǇ ŵĢů ŵşƚ ǀĢƚƓş ĐşůĞŶş
ŶĂ ĞƐƚĞƚŝĐŬĠ Ă ŚŽĚŶŽƚŽǀĠ ƉĂƌĂŵĞƚƌǇ ƐƚĂǀĞď Ă ƉƌŽƐƚƎĞĚş͕ ƚĂŬĠ ƐĞ ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄ ǀĢƚƓş
ƉƌŽĨĞƐŶşǌŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚǀĞǀǌƚĂŚƵŶĂƉƎ͘ŬƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶşŚŝƐƚŽƌŝĐŬǉĐŚŚŽĚŶŽƚ͕ĂƉŽĚ͘

Ͳ

ƉƌŽũĞĚŶĄŶş ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ƐŽƌŐĄŶǇ ƉĂŵĄƚŬŽǀĠ ƉĠēĞ ʹ ǀǌŚůĞĚĞŵ ŬƉƎşŵĠ
ŶĄǀĂǌŶŽƐƚŝŶĂDWZĂŬǀŝǌƵĄůŶşŵƐŽƵǀŝƐůŽƐƚĞŵ͘

͘Ϯ͘ϰͿ WŽĚŵşŶŬǇŽĐŚƌĂŶǇŬƌĂũŝŶŶĠŚŽƌĄǌƵ
ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶƐƚĂŶŽǀƵũĞƐŽŚůĞĚĞŵŶĂǀǉĐŚŽǌşƐŬƵƚĞēŶŽƐƚŝƉŽĚŵşŶŬǇŽĐŚƌĂŶǇŬƌĂũŝŶŶĠŚŽ
ƌĄǌƵ͘ dǇ ũƐŽƵ ŽďƐĂǎĞŶĠ ǀƌĄŵĐŝ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ƵƐƚĂŶŽǀĞŶş͕ ƐŶŝŵŝǎ ƐŽƵǀŝƐş͘ EĂĚ ƌĄŵĞĐ ƚĢĐŚƚŽ͕
ƌĞƐƉ͘ǀƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝƐƚĢŵŝƚŽĚĞŬůĂƌƵũĞƐŬƵƚĞēŶŽƐƚŝ
Ͳ



ǀƎĞƓĞŶĠŵƷǌĞŵşũƐŽƵǀǇŵĞǌĞŶĠũĞŶϯƉŽǌĞŵŬǇƐŵŽǎŶŽƐƚşƵŵşƐƚĢŶşĐĞůŬĞŵϯƐƚĂǀĞď͘

Ϯϴ

sǇŵĞǌĞŶşũĞŶϯƉŽǌĞŵŬƽũĞǀǉƐůĞĚŬĞŵǌĂƉƌĂĐŽǀĄŶşǀǉĐŚŽǌşĐŚƐŬƵƚĞēŶŽƐƚş͕ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶş
ƉŽǎĂĚĂǀŬƵǌĂĚĄŶşĂƉƌŽǀĢƎĞŶşǌĄƚĢǎĞŐĞŶĞƌŽǀĂŶĠǀĢƚƓşŵƉŽēƚĞŵƐƚĂǀĞďŶşĐŚƉŽǌĞŵŬƽ
;Ϯǆϯ͕ϯǆϯͿ͘:ĂŬĠŬŽůŝǀĚĂůƓşǌĂŚƵƓƚĢŶşǌĄƐƚĂǀďǇďǇŵĢůŽǌĂĚƽƐůĞĚĞŬŶĂƌƵƓĞŶşƉŽŚůĞĚŽǀǉĐŚ
ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚş͕ƉƌŽďůĠŵǇƐĚŽƉƌĂǀŶşŽďƐůƵŚŽƵĂƐƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵŽďƐůƵŚŽƵƉŽǌĞŵŬƽ͘
Ͳ

ũĞ ǀǇŵĞǌĞŶĂ ůŝŶŝĞ ŽĚƐƚƵƉƵ͕ ŬƚĞƌĄ ƐƚĂŶŽǀƵũĞ ŵŝŶŝŵĄůŶş ŽĚƐƚƵƉǇ ŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ ƐƚĂǀĞď
ŽĚŚƌĂŶŝĐƐƚĂǀĞďŶşĐŚƉŽǌĞŵŬƽ͕ĂƚŽŶĂϰŵ͕ƌĞƐƉ͘ϲŵǀǌĄǀŝƐůŽƐƚŝŶĂƉŽǌĞŵŬƵ;ǀǇĐŚĄǌş
ƐĞƉƎŝƚŽŵǌƓşƎŬǇƉŽǌĞŵŬƵͿ͘
WŽǌĞŵŬǇ ƉĂƌĐ͘ ē͘ Ϯϵϱϰͬϭ Ă ϮϵϱϰͬϮ͕ ǀƓĞ Ŭ͘Ʒ͘ aƚƌĂŵďĞƌŬ ŵĂũş ƐƚƎĞĚŶş ƓşƎŝ ĐĐĂ ϮϬ ŵ͘
WƎŝƐƚĂŶŽǀĞŶşŵŝŶŝŵĄůŶşŚŽŽĚƐƚƵƉƵϰŵǌƽƐƚĂŶĞǌĂĐŚŽǀĄŶĂǀŽůŶĄƓşƎĞŬƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀďǇ
ĐĐĂϭϮŵ;ϲϬйƓşƎŬǇƉŽǌĞŵŬƵͿʹƉƎŝƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠƓşƎŝŽďũĞŬƚƵϲŵͲϵŵũĞƚŽƉůŽĐŚĂ
ĚŽƐƚĂēƵũşĐşĂǌĂũŝƓƛƵũşĐşƉŽǎĂĚŽǀĂŶŽƵǀŝǌƵĄůŶşǀŽůŶŽƐƚǌĄƐƚĂǀďǇŶĂŚƌĂŶŝĐŝǌĂƐƚĂǀĢŶĠŚŽ
ƷǌĞŵş͘WŽǌĞŵĞŬƉĂƌĐ͘ē͘Ϯϵϱϯ͕Ŭ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬŵĄƐƚƎĞĚŶşƓşƎŝĐĐĂϮϲŵ͘WƎŝƐƚĂŶŽǀĞŶş
ŵŝŶŝŵĄůŶşŚŽŽĚƐƚƵƉƵϲŵǌƽƐƚĂŶĞǌĂĐŚŽǀĄŶĂǀŽůŶĄƓşƎĞŬƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀďǇĐĐĂϭϰŵ
;ϱϰйƓşƎŬǇƉŽǌĞŵŬƵͿ͕ĐŽǎũĞǀƌĞůĂĐŝƐŽŬŽůŶşŵŝƉŽǌĞŵŬǇ͘

Ͳ

ĚĞĨŝŶƵũĞƉƽĚŽƌǇƐŶǉƉƌƽŵĢƚŽďũĞŬƚƵǌĚƽǀŽĚƵŽĚƐƚƌĂŶĢŶşƉƎşƉĂĚŶǉĐŚŶĞũĂƐŶŽƐƚş͘
WƌŽ ƌŽǌŚŽĚŽǀĄŶş Ž ƵŵşƐƚĢŶş ƐƚĂǀďǇ ǀ ƌĄŵĐŝ ƐƚĂǀĞďŶşŚŽ ƉŽǌĞŵŬƵ͕ ǀƽēŝ ƉŽĚŵşŶŬĄŵ
ƌĞŐƵůĂĐĞ ũĞ ƌŽǌŚŽĚƵũşĐş ƉƽĚŽƌǇƐŶǉ ƉƌƽŵĢƚ ϭ͘ EW ƐƚĂǀďǇ ĚŽƉůŶĢŶǉ Ž ƉƌƽŵĢƚ
ƉƎĞƐĂŚƵũşĐşĐŚ ďĂůŬſŶƽ͕ ƚĞƌĂƐ Ă ƉƌǀŬƽ ŽďĚŽďŶǉĐŚ ;ƉƽĚŽƌǇƐŶǉ ƉƌƽŵĢƚ ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐş
ƉŽǎĂĚĂǀŬƽŵŶĂǌĂŬƌĞƐůĞŶşƐŬƵƚĞēŶĠŚŽŽďǀŽĚƵƐƚĂǀďǇĚŽŬĂƚĂƐƚƌƵŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚşͿ͘

Ͳ

ƐƚĂŶŽǀƵũĞƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠƌĞŐƵůĂĐĞ͕ǀēĞƚŶĢƉƌŽĐĞŶƚĂǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƐƚŝƉŽǌĞŵŬƵͬ
ƉůŽĐŚǇ͘
ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ƌŽǌĚĢůƵũĞ ƷǌĞŵŶşŵ ƉůĄŶĞŵ ǀǇŵĞǌĞŶŽƵ ƉůŽĐŚƵ ƐŵşƓĞŶŽƵ ŽďǇƚŶŽƵ ʹ
ŵĢƐƚƐŬĠ ĐĞŶƚƌƵŵ ;^DͿ ŶĂ ƉůŽĐŚǇ ǀĞƎĞũŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͕ ƉůŽĐŚǇ ƐŵşƓĞŶĠ ŽďǇƚŶĠ
ĂƉůŽĐŚǇŽďǇƚŶǉĐŚǌĂŚƌĂĚ͘dŽƚŽƌŽǌĚĢůĞŶşũĞǌĄŵĢƌŶĠĂĐşůĞŶĠĂũĞŚŽĚƽƐůĞĚŬĞŵũĞůĞƉƓş
ǀǉĐŚŽǌş ƉŽǌŝĐĞ ƉƌŽ ƉƌŽƐƚŽƌŽǀŽƵ ƌĞŐƵůĂĐŝ ǌĄƐƚĂǀďǇ ƚĂŬŽǀŽƵ͕ ŬƚĞƌĄ ďƵĚĞ ǀĞ ƐŚŽĚĢ
ĂƐŽƵůĂĚƵƐŽŬŽůŶşŚŝƐƚŽƌŝĐŬŽƵǌĄƐƚĂǀďŽƵ͘
WůŽĐŚǇ ƐŵşƓĞŶĠ ŽďǇƚŶĠ ʹ ƉƌŽĐĞŶƚŽ ǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƐƚŝ ƉŽǌĞŵŬƽ ŵĂǆ͘ ϰϬ й ʹ ǌĂŚƌŶƵũş
ƐƚĂǀďƵ;ŵĂǆ͘ƉƽĚŽƌǇƐŶǉƉƌƽŵĢƚϵŵǆϭϮŵͿнŶĞǌďǇƚŶĠǌƉĞǀŶĢŶĠƉůŽĐŚǇĂƉƎşƉĂĚŶĠ
ƐƚĂǀďǇĂ͘
WůŽĐŚǇ ŽďǇƚŶǉĐŚ ǌĂŚƌĂĚ ʹ ŵĂǆ͘ Ϯϱ й ŵĞǌŝ ƉůŽĐŚŽƵ ƐŵşƓĞŶŽƵ ŽďǇƚŶŽƵ Ă ǀĞƎĞũŶǉŵ
ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşŵ ʹ ƉůŽĐŚǇ ďǇ ŵĢůǇ ǌƽƐƚĂƚ ǀǌĄƐĂĚĢ ǀŽůŶĠ ũĞŶ ƐĞ ǌĞůĞŶş͕ ũĞ ǀƓĂŬ ŶƵƚŶĠ
ǌŽŚůĞĚŶŝƚ ƉƎşũĞǌĚŽǀŽƵ ĐĞƐƚƵ Ă ŽĚƐƚĂǀŶĠ ƉůŽĐŚǇ͘ DĂǆ͘ ϭϱ й ǀŽƐƚĂƚŶşĐŚ ēĄƐƚĞĐŚ ʹ
ǀƉůŽĐŚĄĐŚďĞǌƉƎşũĞǌĚŽǀǉĐŚĐĞƐƚũĞŚŽĚŶŽƚĂĚŽƐƚĂēƵũşĐşŝƉƌŽƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀĞďŽƐƚĂƚŶşĐŚ
ƚǇƉƽ͘



Ϯϵ

 

WŽǌŶ͗͘ йͲǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƐƚĚŽƚēĞŶǉĐŚƉůŽĐŚ
ƓƌĂĨŽǀĂŶĄƉůŽĐŚĂʹŵŽǎŶĠƵŵşƐƚĢŶşƐƚĂǀĞď

sǉŵĢƌǇƉůŽĐŚĂũĞũŝĐŚǌĂƐƚĂǀŝƚĞůŶŽƐƚǀƌĄŵĐŝƐƚĄǀĂũşĐşĐŚƉĂƌĐĞů
WŽǌĞŵĞŬ sǉŵĢƌĂ
ƉĂƌĐ͘ē͘ ĐĞůŬĞŵ
Ϯϵϱϯ
Ϯϵϱϰͬϭ
ϮϵϱϰͬϮ
Ϯϵϱϰͬϯ
Ϯϵϱϰͬϰ

ϮϬϳϮ
ϭϱϵϯ
ϭϯϰϱ
ϮϮϵ
Ϯϭ

K;ƉƎĞĚͿ
ǀǉŵĢƌĂ Ϯϱй
ϯϵϱ
Ϯϲϰ
Ϯϲϴ
Ϭ
Ϭ


WƽĚŽƌǇƐŶĠƌŽǌŵĢƌǇƐƚĂǀĞď
^ƚĂǀďĂ

^ƚĂǀďĂ

^ƚĂǀďĂ

͘ϯͿ

ŵŝŶ͘
ŵĂǆ͘
ŵŝŶ͘
ŵĂǆ͘
ŵĂǆ͘

ϵϴ͕ϳϱ
ϲϲ
ϲϳ
Ϭ
Ϭ

^K
ǀǉŵĢƌĂ
ϰϬй
ϵϱϮ
ϴϭϭ
ϳϰϯ
Ϭ
Ϭ

ϯϴϬ͕ϴ
ϯϮϰ͕ϰ
Ϯϵϳ͕Ϯ
Ϭ
Ϭ

ϲŵǆϴŵ
ϵŵǆϭϮŵ
Ϯ͕ϱŵǆϯ͕ϱŵ
ϱŵǆϳŵ
ϯ͕ϱŵǆϱŵ

K;ǌĂŚƌ͘Ϳ
ǀǉŵĢƌĂ ϭϱй
ϲϲϭ
ϰϯϭ
ϮϳϮ
ϮϮϵ
Ϯϭ

ϵϵ͕ϭϱ
ϲϰ͕ϲϱ
ϰϬ͕ϴ
Ϭ
Ϭ

sW
ǀǉŵĢƌĂ
ϲϰ
ϴϳ
ϲϮ
Ϭ
Ϭ

ϰϴŵϮ
ϭϬϴŵϮ
ϴ͕ϴŵϮ
ϯϱŵϮ
ϭϳ͕ϱŵϮ

WŽĚƌŽďŶĠƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽŽĐŚƌĂŶƵŚŽĚŶŽƚĂĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵƷǌĞŵş
ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ƐƚĂŶŽǀƵũĞ ũĂŬŽ ǌĄŬůĂĚŶş ƉƌŝŶĐŝƉ ŽĐŚƌĂŶǇ ŚŽĚŶŽƚ Ă ĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ ƷǌĞŵş
ƉŽǀŝŶŶŽƐƚ ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚ ƎĞƓĞŶĠ ƷǌĞŵş ũĂŬŽ ƐŽƵēĄƐƚ ƉƌŽƐƚƎĞĚş ŬƵůƚƵƌŶş ƉĂŵĄƚŬǇ ʹ DWZ
aƚƌĂŵďĞƌŬ͕ĂƚŽǀēĞƚŶĢŬŽŵƉŽǌŝēŶşĐŚĂƉŽŚůĞĚŽǀǉĐŚƐŽƵǀŝƐůŽƐƚş͕ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚƐƚƌƵŬƚƵƌƵŽŬŽůŶş
ǌĄƐƚĂǀďǇǀŶĂǀĂǌƵũşĐşDWZĂƚŽŵƵƵǌƉƽƐŽďŝƚĐŚĂƌĂŬƚĞƌ͕ŽďũĞŵ͕ƚǀĂƌŽƐůŽǀşĂŵĂƚĞƌŝĄůŶŽǀǉĐŚ
ƐƚĂǀĞď͕ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚƉŽĚŵşŶŬǇŽĐŚƌĂŶǇŬƌĂũŝŶŶĠŚŽƌĄǌƵ͘
^ƚĂŶŽǀƵũĞ ũĂŬŽ ĐŚƌĄŶĢŶĠ Ͳ ǌĄŬůĂĚŶş ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŬŽƵ ƐƚƌƵŬƚƵƌƵ ĚĂŶŽƵ ǌĞũŵĠŶĂ ƵůŝĐş
ĢůŽŚŽƌƐŬŽƵ͕ ǀēĞƚŶĢ ŶĂǀƌǎĞŶĠŚŽ ƌŽǌƓşƎĞŶş ǀĞƎĞũŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͕ ǌĄŬůĂĚŶş ƉƌŝŶĐŝƉ ƵƚǀĄƎĞŶş
ƐƚĂǀĞďŶşĐŚƉŽǌĞŵŬƽ͕ƚũ͘ƐƚĄǀĂũşĐşēůĞŶĢŶşƉĂƌĐĞůē͘Ϯϵϱϯ͕ϮϵϱϰͬϭĂϮϵϱϰͬϮ͕ǀƓĞŬ͘Ʒ͘aƚƌĂŵďĞƌŬ͘



ϯϬ

^ƚĂŶŽǀƵũĞ ƉŽŚůĞĚŽǀĠ ŚŽĚŶŽƚǇ Ͳ ǀŽůŶĄ ǌĄƐƚĂǀďĂ ƚƌĂĚŝēŶşŵŝ ĨŽƌŵĂŵŝ ƐƚĂǀĞď ǀ ƷǌĞŵş͕
ƚũ͘ƐƚĂǀĞďƉƌŽŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşďǇĚůĞŶşĚŽƚǀĄƎĞũşĐşŵŝũŝǎŶşƐǀĂŚǇ,ŽƌŶşŚŽWƎĞĚŵĢƐƚşũĂŬŽƉƌŽƚŝǀĄŚǇ
ĚŽŵŝŶĂŶƚĢaƚƌĂŵďĞƌƐŬĠdƌƷďǇ͘
dǇƚŽƉŽĚŵşŶŬǇĂƉŽǎĂĚĂǀŬǇǀǇĐŚĄǌşǌĞǌĄŬůĂĚŶşĐŚǀǉĐŚŽǌşĐŚƐŬƵƚĞēŶŽƐƚşƵǀĞĚĞŶǉĐŚǀƷǀŽĚƵ
ŬĂƉŝƚŽůǇͿƚŽŚŽƚŽKĚƽǀŽĚŶĢŶş͘
Ă ƷēĞůĞŵ ǌĂũŝƓƚĢŶş ŵĂǆŝŵĄůŶş ĂƵƚĞŶƚŝĐŝƚǇ ƷǌĞŵş ƐĞ ĚŽƉŽƌƵēƵũĞ ƉŽŶĞĐŚĂƚ ůŝŶŝŽǀŽƵ ǌĞůĞŸ
ŬŽƉşƌƵũşĐş ĚĞůƓş ŚƌĂŶŝĐĞ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ƉŽǌĞŵŬƽ͘ ZŽǀŶĢǎ ƐĞ ƉƌŽ ĐĞůĠ ƎĞƓĞŶĠ ƷǌĞŵş ĚŽƉŽƌƵēƵũĞ
ǀǉƐĂĚďĂ ŬƌĂũŽǀǉĐŚ ĚƎĞǀŝŶ ŽǀŽĐŶǉĐŚ ƐƚƌŽŵƽ Ă ŬĞƎƽ͘ sǉƐĂĚďĂ ũĞŚůŝēŶĂŶƽ Ă ĞǆŽƚŝĐŬǉĐŚ ĚƌƵŚƽ
ĚŽĚĂŶĠŚŽƉƌŽƐƚƎĞĚşŶĞƉĂƚƎŝēŶǉĐŚƐĞŶĞĚŽƉŽƌƵēƵũĞ͘
͘ϰͿ

WŽĚƌŽďŶĠƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽǀǇƚǀĄƎĞŶşƉƎşǌŶŝǀĠŚŽǎŝǀŽƚŶşŚŽƉƌŽƐƚƎĞĚş
ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ƌĞƐƉĞŬƚƵũĞ ƉůĂƚŶĠ ǌĄŬŽŶŶĠ ƉƎĞĚƉŝƐǇ Ă ŶŽƌŵǇ ǀǌƚĂŚƵũşĐş ƐĞ ŬĚĂŶĠ
ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĞ͘

͘ϱͿ

WŽĚŵşŶŬǇƉƌŽŽĐŚƌĂŶƵǀĞƎĞũŶĠŚŽǌĚƌĂǀşĂƉƌŽƉŽǎĄƌŶşŽĐŚƌĂŶƵ
ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶŶĞǀǇŵĞǌƵũĞƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽŽĐŚƌĂŶƵǀĞƎĞũŶĠŚŽǌĚƌĂǀşĂƉƌŽƉŽǎĄƌŶşŽĐŚƌĂŶƵ
ŶĂĚƌĄŵĞĐƉůĂƚŶǉĐŚƉƎĞĚƉŝƐƽ͕ŶŽƌĞŵĂŶĂƎşǌĞŶş͘
WŽǎĂĚĂǀŬǇŶĞďǇůǇŽďƐĂŚĞŵĂĚĄŶş͘ĢŚĞŵƉƌŽĐĞƐƵǌƉƌĂĐŽǀĄŶşŶĄǀƌŚƵƌĞŐƵůĂēŶşŚŽƉůĄŶƵ
ƉŽƚƎĞďĂũĞũŝĐŚǀǇŵĞǌĞŶşͬƐƚĂŶŽǀĞŶşŶĞǀǌŶŝŬůĂ͘

͘ϲͿ

sĞƎĞũŶĢƉƌŽƐƉĢƓŶĠƐƚĂǀďǇ͕ǀĞƎĞũŶĢƉƌŽƐƉĢƓŶĄŽƉĂƚƎĞŶş͕ƐƚĂǀĞďĂŽƉĂƚƎĞŶşŬǌĂũŝƓƛŽǀĄŶş
ŽďƌĂŶǇĂďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝƐƚĄƚƵ͕ĂƐĂŶĂĐĞĂǀĞƎĞũŶĄƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş
ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶŶĞǀǇŵĞǌƵũĞǀĞƎĞũŶĢƉƌŽƐƉĢƓŶĠƐƚĂǀďǇ͕ǀĞƎĞũŶĢƉƌŽƐƉĢƓŶĄŽƉĂƚƎĞŶş͕ƐƚĂǀďǇ
Ă ŽƉĂƚƎĞŶş ŬǌĂũŝƓƚĢŶş ŽďƌĂŶǇ Ă ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ ƐƚĄƚƵ ĂŶŝ ŶĞǀǇŵĞǌƵũĞ ƉŽǌĞŵŬǇ ƉƌŽ ĂƐĂŶĂĐŝ͕
ƉƌŽŬƚĞƌĠůǌĞƉƌĄǀĂŬƉŽǌĞŵŬƽŵǀǇǀůĂƐƚŶŝƚ͘
ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶŶĞǀǇŵĞǌƵũĞǀĞƎĞũŶĢƉƌŽƐƉĢƓŶĠƐƚĂǀďǇĂƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͕ƉƌŽŬƚĞƌĠůǌĞƵƉůĂƚŶŝƚ
ƉƎĞĚŬƵƉŶşƉƌĄǀŽ͘
WŽǎĂĚĂǀŬǇŶĞďǇůǇŽďƐĂŚĞŵĂĚĄŶş͘ĢŚĞŵƉƌŽĐĞƐƵǌƉƌĂĐŽǀĄŶşŶĄǀƌŚƵƌĞŐƵůĂēŶşŚŽƉůĄŶƵ
ƉŽƚƎĞďĂũĞũŝĐŚǀǇŵĞǌĞŶşͬƐƚĂŶŽǀĞŶşŶĞǀǌŶŝŬůĂ͘

͘ϳͿ

jǌĞŵŶşƌŽǌŚŽĚŶƵƚş͕ĚŽŚŽĚĂŽƉĂƌĐĞůĂĐŝ
ZĞŐƵůĂēŶş ƉůĄŶ ŶĞŶĂŚƌĂǌƵũĞ ǎĄĚŶĄ ƷǌĞŵŶş ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş͕ ŶĞƐƚĂŶŽǀƵũĞ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚ ƵǌĂǀƎşƚ
ĚŽŚŽĚƵŽƉĂƌĐĞůĂĐŝ͘
WŽǎĂĚĂǀŬǇŶĞďǇůǇŽďƐĂŚĞŵĂĚĄŶş͘ĢŚĞŵƉƌŽĐĞƐƵǌƉƌĂĐŽǀĄŶşŶĄǀƌŚƵƌĞŐƵůĂēŶşŚŽƉůĄŶƵ
ƉŽƚƎĞďĂũĞũŝĐŚǀǇŵĞǌĞŶşͬƐƚĂŶŽǀĞŶşŶĞǀǌŶŝŬůĂ͘


Ϳ

sz,KEKE1W\WK<>E|,p^><pEsZ,KsE,K\aE1
ED  >^<|WpE1&KEEWKD<zhZE<W>E E1&hE<>^
ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶaƚƌĂŵďĞƌŬϰϮŶĞǀǇŵĞǌƵũĞŬŽŶŬƌĠƚŶşƌĞĂůŝǌĂēŶşƐƚĂǀďǇ͕ŶĞŶĂŚƌĂǌƵũĞƷǌĞŵŶş
ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş͕ ŶĞǀǇŵĞǌƵũĞ ǀĞƎĞũŶĢ ƉƌŽƐƉĢƓŶĠ ƐƚĂǀďǇ ŶĞďŽ ŽƉĂƚƎĞŶş͘ sǇŚŽĚŶŽĐĞŶş
ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶǉĐŚ ǌĄďŽƌƽ ƉƽĚŶşŚŽ ĨŽŶĚƵ ǌŚůĞĚŝƐŬĂ ƉůŽƓŶĠŚŽ ǌĄďŽƌƵ ũĞ ƐŽƵēĄƐƚş jǌĞŵŶşŚŽ



ϯϭ

ƉůĄŶƵ aƚƌĂŵďĞƌŬ͘ ĞƚĂŝůŶş ǀǇŚŽĚŶŽĐĞŶş ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶǉĐŚ ǌĄďŽƌƽ ǌŚůĞĚŝƐŬĂ ĚƽƐůĞĚŬƽ
ŶĂǀƌŚŽǀĂŶĠŚŽƎĞƓĞŶşƚĞĚǇŶĞŶşƌĞůĞǀĂŶƚŶşĂůǌĞƉƌŽǀĠƐƚƉŽƵǌĞŽďĞĐŶŽƵĂŶĂůǉǌƵ͘
ĞůĠ ƷǌĞŵş ƎĞƓĞŶĠ ƌĞŐƵůĂēŶşŵ ƉůĄŶĞŵ ŵĄ ƌŽǌůŽŚƵ ϱϮϲϬ ŵϮ Ă ũĞ ƷǌĞŵşŵ ƐƉĂĚĂũşĐşŵ
ĚŽǌĞŵĢĚĢůƐŬĠŚŽƉƽĚŶşŚŽĨŽŶĚƵ͕W:ϳϰϭϲϴ͕ƚƎşĚĂŽĐŚƌĂŶǇs͘
WůŽĐŚǇůĞƐĂŶĞũƐŽƵƎĞƓĞŶşŵĚŽƚēĞŶǇ͕ǀƎĞƓĞŶĠŵƷǌĞŵşƐĞŶĞŶĂĐŚĄǌş͘
dĂďƵůŬĂϭʹZŽǌďŽƌW&
WĂƌĐ͘ē͘

sǉŵĢƌĂ
ŵϮ

ƌƵŚ

W:

dƎşĚĂ
ŽĐŚƌĂŶǇ

^ƚĂǀĞďŶş
ƉŽǌĞŵĞŬ

sĞƎĞũŶĠ
ƉƌŽƐƚƌ͘

KƐƚĂƚŶş
ƉŽǌĞŵŬǇ

Ϯϵϱϯ
Ϯϵϱϰͬϭ
ϮϵϱϰͬϮ
Ϯϵϱϰͬϯ
Ϯϵϱϰͬϰ
><D

ϮϬϳϮ
ϭϱϵϯ
ϭϯϰϱ
ϮϮϵ
Ϯϭ
ϱϮϲϬ

KƌŶĄƉƽĚĂ
ĂŚƌĂĚĂ
ĂŚƌĂĚĂ
ĂŚƌĂĚĂ
ĂŚƌĂĚĂ


ϳϰϭϲϴ
ϳϰϭϲϴ
ϳϰϭϲϴ
ϳϰϭϲϴ
ϳϰϭϲϴ


s͘
s͘
s͘
s͘
s͘


ϮϬϬϱ
ϭϱϭϱ
ϭϮϴϰ


ϰϴϬϰ

ϲϳ
ϳϴ
ϲϭ


ϮϬϲ




ϮϮϵ
Ϯϭ
ϮϱϬ

WŽǌŶ͗͘ ^ƚĂǀĞďŶşƉŽǌĞŵĞŬсǀĞůŝŬŽƐƚƉůŽĐŚǇƐŵşƓĞŶĠŽďǇƚŶĠнƉůŽĐŚŽďǇƚŶǉĐŚǌĂŚƌĂĚǀƌĄŵĐŝ
ĚŽƚēĞŶĠƉĂƌĐĞůǇ


&Ϳ

,KEKE1WKD1E<WZKWKZE1WEK^d^ds͕WZK<dZ
Z'h>E1W>EE,Zh:jDE1ZK,KEhd1
ZĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶaƚƌĂŵďĞƌŬϰϮŶĞƐƚĂŶŽǀƵũĞƐƚĂǀďǇ͕ƉƌŽŬƚĞƌĠďǇƌĞŐƵůĂēŶşƉůĄŶŶĂŚƌĂǌŽǀĂů
ƷǌĞŵŶşƌŽǌŚŽĚŶƵƚş͘
>ǌĞƚĞĚǇŬŽŶƐƚĂƚŽǀĂƚ͕ǎĞĚĂůƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŬƚŽŵƵƚŽŶĞũƐŽƵƌĞůĞǀĂŶƚŶş͘


'Ϳ

s/h>/Wp^KE1KE,KK:<dhʹ^dsz
WŽǎĂĚĂǀŬĞŵ ĂĚĄŶş ďǇůŽ ƉƌŽǀĢƎĞŶş ƉƽƐŽďĞŶş ŶŽǀĠ ǌĄƐƚĂǀďǇ ǀƷǌĞŵş ĨŽƌŵŽƵ ǌĄŬƌĞƐƵ
ĚŽ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝş͘ ƉƌĂĐŽǀĂƚĞů ǀǇŚŽĚŶŽƚŝů ǀŝǌƵĄůŶş ĞǆƉŽŶŽǀĂŶŽƐƚ ƎĞƓĞŶĠŚŽ ƷǌĞŵş ƉƎŝ ƉŽŚůĞĚĞĐŚ
ǌĞ aƚƌĂŵďĞƌƐŬĠ dƌƷďǇ͕ ǌǀǇŚůşĚŬŽǀĠŚŽ ŽĐŚŽǌƵ ŶĂ ǀĢǎŝ ŝ ǌŚƌĂĚĞďŶşŚŽ ŽĐŚŽǌƵ͕ ƉƎŝ ƉŽŚůĞĚĞĐŚ
ǌEĄŵĢƐƚş͕ ǌƵůŝēŶşĐŚ ƉƌŽƐƚŽƌ DWZ͕ ǌƵůŝĐĞ ŽůŶş Ă ǌĚĂůƓşĐŚ ŵşƐƚ͘ :ĂŬŽ ŶĞũǀǉǌŶĂŵŶĢũƓş ďǇůǇ
ǀǇŚŽĚŶŽĐĞŶǇ ƉŽŚůĞĚ ǌǀǇŚůşĚŬŽǀĠŚŽ ŽĐŚŽǌƵ aƚƌĂŵďĞƌƐŬĠ dƌƷďǇ Ă ƉŽŚůĞĚ ǌEĄŵĢƐƚş
ŽĚDĢƐƚƐŬĠŚŽƉŝǀŽǀĂƌƵ͘

EĄƐůĞĚƵũşĐşƵŬĄǌŬǇĚŽŬƵŵĞŶƚƵũşǀŝǌƵĄůŶşƉƽƐŽďĞŶşǌĄƐƚĂǀďǇǀƎĞƓĞŶĠŵƷǌĞŵşƉƎŝůŝŵŝƚŶşĐŚ
ǌƉƽƐŽďĞĐŚƵŵşƐƚĢŶşŽďũĞŬƚƽŶĂƐƚĂǀĞďŶşĐŚƉŽǌĞŵĐşĐŚ͘








ϯϮ

'͘/Ϳ^ƚĄǀĂũşĐşƐƚĂǀƷǌĞŵş



WŽŚůĞĚǌĞaƚƌĂŵďĞƌƐŬĠdƌƷďǇʹƐƚĄǀĂũşĐşƐƚĂǀ





ϯϯ

WŽŚůĞĚŽĚDĢƐƚƐŬĠŚŽƉŝǀŽǀĂƌƵʹƐƚĄǀĂũşĐşƐƚĂǀ





'͘//ͿhŵşƐƚĢŶşŽďũĞŬƚƵŶĂƉƎşŵĠůŝŶŝŝ͕ƉƎŝƐŚŽĚŶĠŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽďũĞŬƚƽ
EĞĚŽƉŽƌƵēĞŶĠƎĞƓĞŶş







ϯϰ

WŽŚůĞĚǌĞƓƚƌĂŵďĞƌƐŬĠdƌƷďǇʹůŝŶŝĞ͕ƐŚŽĚŶĄŽƌŝĞŶƚĂĐĞ



WŽŚůĞĚŽĚDĢƐƚƐŬĠŚŽƉŝǀŽǀĂƌƵʹůŝŶŝĞ͕ƐŚŽĚŶĄŽƌŝĞŶƚĂĐĞ








ϯϱ



'͘///ͿsŽůŶĠƵŵşƐƚĢŶşŽďũĞŬƚƵ
ŽƉŽƌƵēĞŶĠƎĞƓĞŶş 







WŽŚůĞĚǌĞaƚƌĂŵďĞƌƐŬĠdƌƷďǇʹǀŽůŶĠƵŵşƐƚĢŶş




ϯϲ

WŽŚůĞĚŽĚDĢƐƚƐŬĠŚŽƉŝǀŽǀĂƌƵʹǀŽůŶĠƵŵşƐƚĢŶş





ϯϳ
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