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ʌȠȣ�
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ��İȓĲİ�ĲĮ�ȦȢ�ȐȞȦ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�İȓĲİ�
İȓȞĮȚ�
ĮȞȘȖȝȑȞĮ�ıĲȠ�ʌȠıȠıĲȩ�ī�Ǽ�	�ȅ�Ǽ��Ȓ�ıİ�ȐȜȜĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
�ıĲ��ıĲȘȞ�ȜȒȥȘ�ȝȑĲȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĲȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�ʌİȗȫȞ�țĮȚ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ��
�ȗ��ıİ�ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�Ȓ�ȝȩȞȚȝİȢ�țȣțȜȠĳȠȡȚĮțȑȢ�ȡȣșȝȓıİȚȢ�ıĲȘȞ�İȣȡȪĲİȡȘ�ʌİȡȚȠȤȒ�ĲȠȣ�
ȑȡȖȠȣ�ȖȚĮ�
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮȚĲȓĮ��ʌ�Ȥ��İȠȡĲȑȢ��İȡȖĮıȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ȠįȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ�țĮȚ�ȣʌȠįȠȝȫȞ��
ȕȜȐȕİȢ�ıİ�
ȐȜȜĮ�ȑȡȖĮ��İțĲȑȜİıȘ�ȐȜȜȦȞ�ȑȡȖȦȞ�țȜʌ���
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȜȒȥȘȢ�ȝȑĲȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȠȝĮȜȒ�țĮȚ�ĮıĳĮȜȒ�įȚĮțȓȞȘıȘ�ʌİȗȫȞ�țĮȚ�
ȠȤȘȝȐĲȦȞ�ıĲȚȢ�
șȑıİȚȢ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȩʌȦȢ�İȞįİȚțĲȚțȐ�
����ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�ȖİĳȣȡȫıİȦȞ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ�����P��ȖȚĮ�ĲȘȞ�
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȘȢ�
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�ʌİȗȫȞ�țĮȚ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ��ȩĲĮȞ�ĲȠȪĲȠ�țȡȓȞİĲĮȚ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�Ȓ�
ĲȚȢ�
ĮȡȝȩįȚİȢ�ǹȡȤȑȢ�
����ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȜȒȥȘȢ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ�ȝȑĲȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ�țĮȚ�ĮıĳĮȜȒ�
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ�ʌİȗȫȞ�țĮȚ�
ȠȤȘȝȐĲȦȞ�ıĲȘȞ�ʌİȡȓȝİĲȡȠ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȩʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��ȒĲȠȚ�
ȖȚĮ�ĲȘȞ�
ʌİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȦȞ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ�İțĲȑȜİıȘȢ�İȡȖĮıȚȫȞ��ĲȘȞ�İȞȘȝȑȡȦıȘ�
ĲȠȣ�țȠȚȞȠȪ��
ĲȘȞ�ıȒȝĮȞıȘ�țĮȚ�ĳȦĲİȚȞȒ�ıȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ�ĲȠȣ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ�ȤȫȡȠȣ��ʌȜȘȞ�İțİȓȞȘȢ�ʌȠȣ�
ʌȡȠțȪʌĲİȚ�Įʌȩ�
ȝİȜȑĲȘ�ıȒȝĮȞıȘȢ�țĮȚ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ���ĲȘȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�įȚİȣșȑĲȘıȘ�țĮȚ�
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȘȢ�
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�țȜʌ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�
țĮĲĮıțİȣȫȞ�
țĮȚ�ıȒȝĮȞıȘȢ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌİȡĮȓȦıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�țĮȚ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȘȢ�
ĮȡȤȚțȒȢ�ıȒȝĮȞıȘȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȫȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ĮʌȠĲȣʌȫıİȦȞ��ʌĮııĮȜȫıİȦȞ��
ĮȞĮʌĮııĮȜȫıİȦȞ��
ʌȪțȞȦıȘȢ�ĲȡȚȖȦȞȠȝİĲȡȚțȠȪ�țĮȚ�ʌȠȜȣȖȦȞȠȝİĲȡȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ��İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ȤȦȡȠıĲĮșȝȚțȫȞ�
ĮĳİĲȘȡȚȫȞ�
ț�Ȝʌ���ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȤȐȡĮȟȘ�ĲȦȞ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȠȚ�
įĮʌȐȞİȢ�ıȪȞĲĮȟȘȢ�
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ȝİȜȑĲȘȢ�ıĲȠ�
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ĮțȡȚȕȑȢ�ĮȞȐȖȜȣĳȠ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�Ȓ�ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ���țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ�
țĮȚ�ıȤİįȓȦȞ�
ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ��ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĮȞȓȤȞİȣıȘȢ�țĮȚ�İȞĲȠʌȚıȝȠȪ�İȝʌȠįȓȦȞ�ıĲȠȞ�ȤȫȡȠ�İțĲȑȜİıȘȢ�
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�
İțʌȩȞȘıȘȢ�ȝİȜİĲȫȞ�ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ�ĮȣĲȫȞ��Ȝ�Ȥ��ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ�șİȝȑȜȚĮ��ȣȥȘȜȩȢ�ȠȡȓȗȠȞĲĮȢ�
ȣʌȠȖİȓȦȞ�
ȣįȐĲȦȞ��įȓțĲȣĮ�ȅȡȖĮȞȚıȝȫȞ�ȀȠȚȞȒȢ�ȍĳİȜİȓĮȢ�>ȅȀȍ@���
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĮʌȠĲȪʌȦıȘȢ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ʌȠȣ�
ĮʌĮȞĲȫȞĲĮȚ�ıĲȠ�ȤȫȡȠ�
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�İʌĮȜȒșİȣıȘȢ�ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ�ȝİșȩįȠȣȢ�
țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�
įĮʌȐȞİȢ�ȜȒȥȘȢ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲ
�ĮȞĲȚʌĮȡȐıĲĮıȘ�ȝİ�İțʌȡȩıȦʌȠ�ĲȘȢ�
ȊʌȘȡİıȓĮȢ�țĮȚ�
ıȪȞĲĮȟȘȢ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ��ʌȚȞȐțȦȞ�țĮȚ�ȣʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ�ʌȠȣ�șĮ�
ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ�
ıĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�ʌȡȠȢ�ȑȜİȖȤȠ�
�������Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ıȪȞĲĮȟȘȢ�ĲȦȞ�ĮȞĮʌĲȣȖȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ʌȚȞȐțȦȞ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ��ȩĲĮȞ�
ĮȣĲȠȓ�įİȞ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȘ�ȝİȜȑĲȘ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�İȞȘȝȑȡȦıȘȢ�ĲȦȞ�ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚȫȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�ȝİ�ĲĮ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ĲȦȞ�
İȞĲȠʌȚȗȠȝȑȞȦȞ�ȝİ�İȡİȣȞȘĲȚțȑȢ�ĲȠȝȑȢ�Ȓ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�įȚțĲȪȦȞ�
ȅ�Ȁ�ȍ��
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ĮȞĲȜȒıİȦȞ��ʌȜȘȞ�ĲȦȞ�ĮȞĲȜȒıİȦȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲİȤȞȚțȫȞ�
İȞĲȩȢ�țȠȓĲȘȢ�
ʌȠĲĮȝȫȞ�Ȓ�ıĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ʌȠȣ�įİȞ�ȣʌȐȡȤİȚ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ʌĮȡȠȤȑĲİȣıȘȢ�ʌȡȠȢ�ĳȣıȚțȩ�Ȓ�
ĲİȤȞȘĲȩ�
ĮʌȠįȑțĲȘ�ȣįȐĲȦȞ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�įȚİȣșİĲȒıİȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ĲȦȞ�
İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ��
ȣʌȠȖİȓȦȞ�țĮȚ�ʌȘȖĮȓȦȞ�ȞİȡȫȞ�ȫıĲİ�ȞĮ�ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ�ĲȩıȠ�ĲĮ�țĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞĮ�ȠıȠ�țĮȚ�
ĲĮ�
ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ�ȑȡȖĮ�țĮȚ�ĲȠ�ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ�ȖİȞȚțȩĲİȡĮ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�
ĲİȪȤȘ�
įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ʌȠȣ�ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ�Įʌȩ�įȚțĮȚȫȝĮĲĮ�țĮĲȠȤȣȡȦȝȑȞȦȞ�ȝİșȩįȦȞ�țĮȚ�
İȣȡİıȚĲİȤȞȚȫȞ�ʌȠȣ�
İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�țĮĲȐ�ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�ĲȡȩʌȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�ʌȡȠıȕȐıİȦȞ��ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȞ�țĮȚ�įĮʌȑįȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıĲĮ�
įȚȐĳȠȡĮ�
ĲȝȒȝĮĲĮ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�țȐșİ�ȕȠȘșȘĲȚțȒȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ʌȠȣ�șĮ�ĮʌĮȚĲȘșİȓ�ıİ�
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�
ıĲȐįȚȠ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȩĲĮȞ�įİȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȣĲȫȞ�ıĲĮ�
ıȣȝȕĮĲȚțȐ�ĲİȪȤȘ��
țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�țĮȚ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ�
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�
ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ��ʌȡȠıȕȐıİȦȞ��ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȞ��įĮʌȑįȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ț�Ȝʌ���İțĲȩȢ�İȐȞ�ȣʌȐȡȤİȚ�
ȑȖȖȡĮĳȘ�
ĮʌȠįȠȤȒ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮĲȒȡȘıȒ�ĲȠȣȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�țĮȚ�ĲȘȞ�İȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĲȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ĲȦȞ�
įȚțĲȪȦȞ�ȅ�Ȁ�ȍ��ʌȠȣ�
įȚĮıȤȓȗȠȣȞ�İȖțȐȡıȚĮ�ĲĮ�ȠȡȪȖȝĮĲĮ�Ȓ�İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ�ĲȠʌȚțȐ�Įʌȩ�ĲȚȢ�İțĲİȜȠȪȝİȞİȢ�
İȡȖĮıȓİȢ��ȉȘȞ�
ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒ�İȣșȪȞȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȩțȜȘıȘ�ȗȘȝȚȫȞ�țĮȚ�ĳșȠȡȫȞ�ıĲĮ�įȓțĲȣĮ�ĮȣĲȐ�șĮ�ĳȑȡİȚ��
ĲȩıȠ�ĮıĲȚțȐ�
ȩıȠ�țĮȚ�ʌȠȚȞȚțȐ�țĮȚ�ȝȑȤȡȚ�ʌİȡĮȓȦıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ʌȡȩȜȘȥȘȢ�țĮȚ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȗȘȝȚȐȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�
ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȚȢ�ȖȚĮ�
țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȕȜȐȕȘ�Ȓ�ȝȘ�ıȣȞȒșȘ�ĳșȠȡȐ�İʌȓ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�
ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�
Ȓ�ĲȘȞ�įȚĮțȓȞȘıȘ�ȕĮȡȑȦȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ��ʌ�Ȥ��ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�ȝİȖȐȜȘȢ�



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ��
İȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȦȞ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�ț�Ȝʌ���ʌȠȣ�ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȘ�ĲȒȡȘıȘ�ĲȦȞ�ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ�
ȩȡȦȞ��ĲȦȞ�
ȣʌȠįİȓȟİȦȞ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ĲȦȞ�ȚıȤȣȠȣıȫȞ�įȚĮĲȐȟİȦȞ�țĮȚ�ȖİȞȚțȩĲİȡĮ�ıİ�ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ�
ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�
�������Ǽĳ
�ȩıȠȞ�įİȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ıĲĮ�ıȣȝȕĮĲȚțȐ�ĲİȪȤȘ��ȅȚ�ʌȐıȘȢ�
ĳȪıİȦȢ�
įĮʌȐȞİȢ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȑȢ�ȠįȠȪȢ�ʌȠȣ�ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ�Įʌȩ�ĲȘ�ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�
țĮȚ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮıĳĮȜȒ�įȚĮțȓȞȘıȘ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�ȣȜȚțȫȞ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȠȣ�
ǲȡȖȠȣ��ȝȓıșȦıȘ�
Ȓ�İȟĮıĳȐȜȚıȘ�įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ�įȚȑȜİȣıȘȢ�Įʌȩ�ȚįȚȦĲȚțȒ�ȑțĲĮıȘ��țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȦȞ�ȠįȫȞ�Ȓ�
ȕİȜĲȓȦıȘ�
ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ��ıȒȝĮȞıȘ��ıȣȞĲȒȡȘıȘ���țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ�ĲȦȞ�ĮȞĮȖțĮȓȦȞ�
ȤȫȡȦȞ�
ĮʌȩșİıȘȢ�ĲȦȞ�ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ�Ȓ�ĮțĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ��țĮĲĮȕȠȜȒ�ĲȚȝȒȝĮĲȠȢ�
ʌȡȠȢ�
ȚįȚȠțĲȒĲİȢ��ĮȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��İȟĮıĳȐȜȚıȘ�ıȤİĲȚțȫȞ�ĮįİȚȫȞ��țĮĲĮıțİȣȒ�ȠįȫȞ�ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ�
Ȓ�İʌȑțĲĮıȘ�
Ȓ�ȕİȜĲȓȦıȘ�ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ��țĮȚ�Ș�ĲİȜȚțȒ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌİȡĮȓȦıȘ�ĲȦȞ�
İȡȖĮıȚȫȞ��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠİȡȖĮıȚȫȞ�ıĲȚȢ�ʌĮȜȚȑȢ�Ȓ�ȞȑİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�
ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ�İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�İʌ
�ĮȣĲȫȞ��ȩʌȦȢ�ʌ�Ȥ��ıțȠȪʌȚıȝĮ��țĮșĮȡȚıȝȩȢ��įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�
ȠʌȫȞ�ĮȖțȪȡȦıȘȢ�
�ʌȚțȠȪȞȚıȝĮ���țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�țĮȚ�ĮʌȩșİıȘȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ʌȠȣ�
ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ�ȦȢ�
ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ�ĲȦȞ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�İȡȖĮıȚȫȞ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȚȐȞȠȚȟȘȢ�ĲȠȝȫȞ�Ȓ�ȠʌȫȞ�ıĲĮ�ĲȠȚȤȫȝĮĲĮ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ�ĮȖȦȖȫȞ��
ĳȡİĮĲȓȦȞ��ĲİȤȞȚțȫȞ�
ȑȡȖȦȞ�ț�Ȝʌ���ȝİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ȝȑıĮ��ȖȚĮ�ĲȘ�ıȪȞįİıȘ�ȞȑȦȞ�ıȣȝȕĮȜȜȩȞĲȦȞ�ĮȖȦȖȫȞ��İțĲȩȢ�
ĮȞ�
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ʌȡȠȢ�ĲȠȪĲȠ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�İȚįȚțȫȞ�ȝİȜİĲȫȞ��ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ȞĮ�
İțʌȠȞȘșȠȪȞ�
Įʌȩ�ĲȠȞ�ǹȞȐįȠȤȠ�ȤȦȡȓȢ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ĮȝȠȚȕȒ��ȩʌȦȢ�ȝİȜȑĲİȢ�ıȪȞșİıȘȢ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�țĮȚ�
ĮıĳĮȜĲȠȝȚȖȝȐĲȦȞ��ȝİȜȑĲİȢ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�ț�Ȝʌ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȑțįȠıȘȢ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ĮįİȚȫȞ�İțĲȑȜİıȘȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�Įʌȩ�ĲȚȢ�
ĮȡȝȩįȚİȢ�ǹȡȤȑȢ��
ĲȘȞ�ȆȠȜİȠįȠȝȓĮ�țĮȚ�ĲȠȣȢ�ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ�ȀȠȚȞȒȢ�ȍĳİȜİȓĮȢ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�
ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ʌȜȘȡȦȝȒ�
ʌȡȠȢ�ĲȠȪĲȠ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȜȒȥȘȢ�ȝȑĲȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĲȘȢ�ıȣȞİȤȠȪȢ�țĮȚ�ĮʌȡȩıțȠʌĲȘȢ�
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�
ĲȦȞ�ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ�ıĲȘȞ�ʌİȡȚȠȤȒ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ�įȚțĲȪȦȞ��įȓțĲȣĮ�ȪįȡİȣıȘȢ��ȐȡįİȣıȘȢ��
ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�țĮȚ�
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ��ĲȐĳȡȠȚ��įȚȫȡȣȖİȢ��ȣįĮĲȠȡȑȝĮĲĮ�ț�Ȝʌ����ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�
ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�
ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��țĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�ȩĲĮȞ�
����ĲĮ�įȓțĲȣĮ�İȓȞĮȚ�ıȤİĲȚțȐ�ĮȞİʌĮȡțȒ�țĮȚ�İȣĮȓıșȘĲĮ�ıİ�įȣıȝİȞȒ�ȝİĲĮȤİȓȡȚıȘ�
����șĮ�İʌȚȕĮȡȣȞșİȓ�ȣʌȑȡȝİĲȡĮ�Ș�ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮ�ĲȦȞ�įȚțĲȪȦȞ�ĮȞ�Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�įİȞ�
ȜȐȕİȚ�ȝȑĲȡĮ�ȖȚĮ�
ȞĮ�ĮʌȠĲȡȑȥİȚ�ĲȘȞ�İȓıȠįȠ�ĳİȡĲȫȞ�ȣȜȫȞ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ��țȣȡȓȦȢ��Ȓ�ȐȜȜİȢ�
İȡȖĮıȓİȢ�
ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ʌȡȠıĮȣȟȐȞȠȞĲĮȚ�țĮĲȐ�ĲȠ�ʌȠıȠıĲȩ�īİȞȚțȫȞ�
ǼȟȩįȦȞ��ī�Ǽ���
țĮȚ�ȅĳȑȜȠȣȢ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ��ȅ�Ǽ����ıĲȠ�ȠʌȠȓȠ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�
įĮʌȐȞİȢ�ȠȚ�ȠʌȠȓİȢ�
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įİȞ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�țĮĲĮȞİȝȘșȠȪȞ�ıİ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ�İȡȖĮıȓİȢ�ĮȜȜȐ�ĮĳȠȡȠȪȞ�ıȣȞȠȜȚțȐ�ĲȠ�
țȩıĲȠȢ�ĲȠȣ�
ȑȡȖȠȣ�ȩʌȦȢ��țȡĮĲȒıİȚȢ�Ȓ�ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ�ĮȣĲȠȪ��ȩʌȦȢ�įĮʌȐȞİȢ�įȚȠȓțȘıȘȢ�țĮȚ�İʌȓȕȜİȥȘȢ�
ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��
ıȒȝĮȞıȘȢ�İȡȖȠĲĮȟȓȦȞ��ĳȩȡȠȚ��įĮıȝȠȓ��ĮıĳȐȜȚıĲȡĮ��ĲȩțȠȚ�țİĳĮȜĮȓȦȞ�țȓȞȘıȘȢ��
ʌȡȠȝȒșİȚİȢ�
İȖȖȣȘĲȚțȫȞ�İʌȚıĲȠȜȫȞ��ȑȟȠįĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȖȡĮĳİȓȦȞ�ț�Ȝʌ���ĲĮ�İʌȚıĳĮȜȒ�ȑȟȠįĮ�ʌȐıȘȢ�
ĳȪıİȦȢ�țĮșȫȢ�
țĮȚ�ĲȠ�ʌȡȠıįȠțȫȝİȞȠ�țȑȡįȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�
ȉȠ�ȦȢ�ȐȞȦ�ʌȠıȠıĲȩ�ī�Ǽ��	�ȅ�Ǽ���ĮȞȑȡȤİĲĮȚ�ıİ�įȑțĮ�ȠțĲȫ�ĲȠȚȢ�İțĮĲȩ�������ĲȠȣ�
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ�ĲȦȞ�
İȡȖĮıȚȫȞ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȩȢ�ʌȡȠțȪʌĲİȚ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ�ĲȚȝȫȞ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ȆȡȠıĳȠȡȐȢ�ĲȠȣ�
ĮȞĮįȩȤȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�
ȝİ�ĲȚȢ�țİȓȝİȞİȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ��țĮȚ�įȚĮțȡȓȞİĲĮȚ�ıİ�
�Į���ȈĲĮșİȡȐ�ȑȟȠįĮ��įȘȜĮįȒ�ȐʌĮȟ�ĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞĮ�țĮĲȐ�ĲȘ�įȚȐȡțİȚĮ�ĲȘȢ�ıȪȝȕĮıȘȢ��ĲĮ�
ȠʌȠȓĮ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ�ĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�
�����ǼȟĮıĳȐȜȚıȘȢ�țĮȚ�įȚĮȡȡȪșȝȚıȘȢ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�ȤȫȡȦȞ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞȑȖİȡıȘ�țȪȡȚȦȞ�țĮȚ�
ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ�
İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ʌ�Ȥ���ȖȡĮĳİȓȦȞ��İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�
ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�
Ȓ�ȐȜȜȦȞ��İĳȩıȠȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ıĲĮ�ȑȖȖȡĮĳĮ�ĲȘȢ�ıȪȝȕĮıȘȢ�
�����ǹȞȑȖİȡıȘȢ�țȪȡȚȦȞ�țĮȚ�ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�Ȓ�
ȐȜȜȦȞ��İĳȩıȠȞ�
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ıĲĮ�ȑȖȖȡĮĳĮ�ĲȘȢ�ıȪȝȕĮıȘȢ�
�����ȆİȡȓĳȡĮȟȘȢ�Ȓ�țĮȚ�įȚĮĲȐȟİȦȞ�İʌȚĲȒȡȘıȘȢ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�țĮȚ�ȤȫȡȦȞ�
İțĲȑȜİıȘȢ�
İȡȖĮıȚȫȞ�İĳȩıȠȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ıĲĮ�ȑȖȖȡĮĳĮ�ĲȘȢ�ıȪȝȕĮıȘȢ�
�����ǼȟȠʌȜȚıȝȠȪ��țȪȡȚȦȞ�țĮȚ�ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘ�
įȚĮıĳȐȜȚıȘ�
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ�İĲȠȚȝȩĲȘĲĮȢ��İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ�ȪįȡİȣıȘȢ��ȘȜİțĲȡȚțȠȪ�ȡİȪȝĮĲȠȢ��ĲȘȜİĳȦȞȚțȒȢ�
ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ�
ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�İȣțȠȜȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�
įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
�����ǹʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ�țȪȡȚȦȞ�țĮȚ�ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�
ʌİȡĮȓȦıȘ�ĲȠȣ�
ȑȡȖȠȣ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ�țĮĲȐ�ĲȡȩʌȠ�ĮʌȠįİțĲȩ��țĮȚ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�
İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ�ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ǵȡȠȣȢ�
�����ȀȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ��İȚıțȩȝȚıȘȢ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ȖİȞȚțȒȢ�
ȤȡȒıȘȢ�
�ʌ�Ȥ��ȖİȡĮȞȠȓ��ȠȤȒȝĮĲĮ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ���ȩʌȦȢ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ıĲȠ�ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ�
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
țĮȚ�ĮʌȠțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ�ȝİ�ĲȠ�ʌȑȡĮȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȣ�ȤȡȩȞȠȣ�ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ�
�����ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�İʌȚıțȩʌȘıȘȢ�ĲȦȞ�ȝİȜİĲȫȞ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȣȤȩȞ�ıȣȝʌȜȘȡȫıİȚȢ�
ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ��
İĳȩıȠȞ�įİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ȐȝİıȠ�țȩıĲȠȢ�
�����ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ�ĲȦȞ�ȈǹȊ�ĭǹȊ��ȈȤȑįȚȠ�ǹıĳȐȜİȚĮȢ�țĮȚ�ȊȖİȓĮȢ�ĭȐțİȜȠȢ�
ǹıĳȐȜİȚĮȢ�țĮȚ�
ȊȖİȓĮȢ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�țİȓȝİȞİȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�
�����īȚĮ�ĳȩȡȠȣȢ�
������īȚĮ�İȖȖȣȘĲȚțȑȢ�
������ǹıĳȐȜȚıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
������ȆȡȠıȣȝȕĮĲȚțȠȪ�ıĲĮįȓȠȣ�
������ǻȚȐșİıȘȢ�ȝȑıȦȞ�ĮĲȠȝȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�
������īȚĮ�İʌȚıĳĮȜȒ�ȑȟȠįĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ��ʌ�Ȥ��İȟİȪȡİıȘȢ�ȤȫȡȦȞ�ȖȡĮĳİȓȦȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ��ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ�İȟȩįȦȞ��ĮʌĮȚĲȒıİȦȢ�ȖȚĮ�ȝİȜȑĲİȢ�ʌȠȣ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�
ʌȡȠțȪȥȠȣȞ�țĮĲȐ�
ĲȘȞ�ʌȠȡİȓĮ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��İțĲİĲĮȝȑȞİȢ�įȚĮĳȦȞȓİȢ�țĮȚ�ĮʌĮȓĲȘıȘ�ȚıȤȣȡȒȢ�ȞȠȝȚțȒȢ�
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ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ��
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ȖȚĮ�ȝȑĲȡĮ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�Įʌȩ�ȝȘ�ȜȘĳșİȓıİȢ�ȣʌȩȥȘ�ĮțȡĮȓİȢ�İʌȚĲȩʌȠȣ�ıȣȞșȒțİȢ��
țȜȠʌȑȢ�ȝȘ�
țĮȜȣʌĲȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĮıĳȐȜȚıȘ��
�ȕ���ȋȡȠȞȚțȫȢ�ıȣȞȘȡĲȘȝȑȞĮ�ȑȟȠįĮ��įȘȜĮįȒ�İȟĮȡĲȫȝİȞĮ�Įʌȩ�ĲȘ�ȤȡȠȞȚțȒ�įȚȐȡțİȚĮ�ĲȘȢ�
ıȪȝȕĮıȘȢ��ĲĮ�
ȠʌȠȓĮ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ�ĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�
�����ȋȡȒıİȦȢ���ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ĲȦȞ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�țĮȚ�İȣțȠȜȚȫȞ�
�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�
ĲȦȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�țĮȚ�ȤȫȡȦȞ�țĮșĮȡȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ�ĲȦȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ�
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ�ǵȡȦȞ�
�����ȆȡȠıȦʌȚțȠȪ�ȖİȞȚțȒȢ�İʌȚıĲĮıȓĮȢ�țĮȚ�įȚȠȓțȘıȘȢ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�țĮȚ�ȣʌȩ�ĲȘȞ�
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ�ȝȩȞȚȝȘȢ�
țĮȚ�ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒȢ�ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ��ıİ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȝȘ�ȝȩȞȚȝȘȢ�țĮȚ�ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒȢ�
ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ�
șĮ�ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ȣʌȩȥȘ�Ƞ�ȤȡȩȞȠȢ�ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ���ǹȞȘȖȝȑȞİȢ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȖȚĮ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�ȞȩȝȚȝİȢ�ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȚȢ��ȉȠ�
İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ�
ʌȡȠıȦʌȚțȩ�țĮȚ�ȠȚ�İʌȚıĲȐĲİȢ��ȝİ�İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ�ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ��ʌ�Ȥ��ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȐ��
ĲİȤȞȚțȐ��
ĮıĳĮȜĲȚțȐ��įİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
�����ȃȠȝȚțȒȢ�ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ�
�����ǼȟȦĲİȡȚțȫȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ıȣȝȕȠȪȜȦȞ�ȝİ�DG�KRF��ȝİĲȐțȜȘıȘ
�����īȚĮ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�țĮșȘțȩȞĲȦȞ�ĲȘȢ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�ʌ�Ȥ��
ȤȡȒıȘ�
ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ
�����ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�ȖİȞȚțȒȢ�ȤȡȒıȘȢ�ʌ�Ȥ��ȖİȡĮȞȠȓ��ȠȤȒȝĮĲĮ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�
�����ȂİĲȡȒıİȦȞ�ȖİȞȚțȫȞ�įİȚțĲȫȞ�țĮȚ�ʌĮȡĮȝȑĲȡȦȞ�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�ıĲȠȣȢ�
İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ�
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�țĮȚ�ȜȒȥȘ�ȝȑĲȡȦȞ�ȖȚĮ�ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ�ʌȡȠȢ�ĮȣĲȠȪȢ
�����ȈȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȖȚĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ�ȤȡȩȞȠ
�����ȉȩțȠȚ�țİĳĮȜĮȓȦȞ�țȓȞȘıȘȢ�țĮȚ�ȖİȞȚțȩĲİȡĮ�ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȩ�țȩıĲȠȢ
������ȉȠ�ĮȞĮȜȠȖȠȪȞ��ıİ�ıȤȑıȘ�ȝİ�ĲȘ�ıȣȝȝİĲȠȤȒ�ĲȠȣ�ıĲȠȞ�țȪțȜȠ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȘȢ�
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ��țȩıĲȠȢ��
ȑįȡĮȢ�İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ�Ȓ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�țȠȚȞȠʌȡĮȟȓĮȢ
��ȅ�ĭȩȡȠȢ�ȆȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ�ǹȟȓĮȢ��ĭ�Ȇ�ǹ��İʌȓ�ĲȦȞ�ȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ȕĮȡȪȞİȚ�
ĲȠȞ�ȀȪȡȚȠ�ĲȠȣ�
ǲȡȖȠȣ�
��ǼȐȞ�ʌȡȠțȪȥİȚ�ĮȞȐȖțȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�ʌȠȣ�ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�ȑȞĮȞĲȚ�
ʌĮȡİȝĳİȡȫȞ�ʌȡȠȢ�ĮȣĲȑȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ��ĮʌȠįİțĲȐ�
ȩȝȦȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�
ȝİ�ĲȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ��Ȓ�İȡȖĮıȚȫȞ�ʌȠȣ�İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ��ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�
ĮȣĲȑȢ�İȓȞĮȚ�
įȣȞĮĲȩȞ�ȞĮ�ĮȞĮȤșȠȪȞ�ıİ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ȝİ�ĮȞĮȖȦȖȒ�ĲȦȞ�ȝİȖİșȫȞ�ĲȠȣȢ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲȠ�ĮțȩȜȠȣșȠ�ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ�
����ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ�ıȦȜȒȞİȢ�ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ��ĮȖȦȖȠȓ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�ȠȝȕȡȓȦȞ�țĮȚ�ĮțĮșȐȡĲȦȞ�
Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��
39&�ț�Ȝʌ�
īȚĮ�ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ�įȚȐȝİĲȡȠ�'1�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȣ�ıȦȜȒȞĮ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ�Įʌȩ�ĲȚȢ�
ĮȞĮĳİȡȩȝİȞİȢ�ıĲĮ�
ȣʌȠȐȡșȡĮ�ĲȦȞ�ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�țĮȚ�ȖȚĮ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ȣȜȚțȩ�
țĮĲĮıțİȣȒȢ��
țĮĲȘȖȠȡȓĮ�ĮȞĲȠȤȒȢ�țĮȚ�ȝȑșȠįȠ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ĮȞĮȖȦȖȒ�ĲȠȣ�ȝȒțȠȣȢ�ĲȠȣ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȣ�
ıȦȜȒȞĮ�ıİ�ȝȒțȠȢ�ıȦȜȒȞĮ�ĲȘȢ�ĮȝȑıȦȢ�ȝȚțȡȩĲİȡȘȢ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�
įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ȝİ�
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ȕȐıȘ�ĲȠ�ȜȩȖȠ�
�����'1���'0�
��ȩʌȠȣ��'1���ȅȞȠȝĮıĲȚțȒ�įȚȐȝİĲȡȠȢ�ĲȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȣ�ıȦȜȒȞĮ
���'0���Ǿ�ĮȝȑıȦȢ�ȝȚțȡȩĲİȡȘ�įȚȐȝİĲȡȠȢ�ıȦȜȒȞĮ�ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ�
ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�
ǹȞ�įİȞ�ȣʌȐȡȤİȚ�ȝȚțȡȩĲİȡȘ�įȚȐȝİĲȡȠȢ�ȦȢ�'0�șĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ�Ș�ĮȝȑıȦȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ�
ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�
įȚȐȝİĲȡȠȢ�
����ȂȩȡĳȦıȘ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ�ʌȜȐțİȢ�ĲȪʌȠȣ�)/(;&(//�Ȓ�ĮȞĮȜȩȖȠȣ
īȚĮ�ʌȐȤȠȢ�'1�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ʌȜȐțĮȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȘȢ�ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ�
ʌȜȐțĮȢ�ĲȠȣ�
ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�����PP���șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ĮȞĮȖȦȖȒ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȘȢ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ʌȜȐțĮȢ�
ıİ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ�ʌȜȐțĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠ�ȜȩȖȠ��
�����'1�����
�����������ȩʌȠȣ�'1��ȉȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ʌȜȐțĮȢ�ıİ�PP�
����ȈĲİȖȐȞȦıȘ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ĲĮȚȞȓİȢ�ĲȪʌȠȣ�+<'52)2,/�39&
īȚĮ�ʌȜȐĲȠȢ�Ǻ1�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ĲĮȚȞȓĮȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȜȐĲȠȢ�ĲȘȢ�ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ�
ĲĮȚȞȓĮȢ�ĲȠȣ�
ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ������PP���șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ĮȞĮȖȦȖȒ�ĲȠȣ�ȝȒțȠȣȢ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�
ĲĮȚȞȓĮȢ�ıİ�
ȝȒțȠȢ�ıȣȝȕĮĲȚțȒ�ĲĮȚȞȓĮȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ�����PP��ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠ�ȜȩȖȠ��
�����Ǻ1�������
�����������ȩʌȠȣ�Ǻȃ��ȉȠ�ʌȜȐĲȠȢ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ĲĮȚȞȓĮȢ�ıİ�PP
ȆĮȡİȝĳİȡȒȢ�ʌȡĮțĲȚțȒ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�ȑȤİȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�țĮȚ�ıİ�ȐȜȜİȢ�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�ȐȡșȡȦȞ�ĲȠȣ�
ʌĮȡȩȞĲȠȢ�
ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
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Ș�
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ȆǼȉǼȆ�Ȓ�ȐȜȜȠ�
ʌȡȩĲȣʌȠ�ʌȠȣ�șĮ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıİ�ıȤİĲȚțȩ�ʌȓȞĮțĮ�ıĲȠȣȢ�ȖİȞȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�
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����īǼȃǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ�
������Ǿ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȖȓȞİĲĮȚ�İȓĲİ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ�ıȤİįȓȦȞ�ĲȦȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ�
ȝİȜİĲȫȞ�İȓĲİ�
ȕȐıİȚ�ȝİĲȡȒıİȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ıȣȞĲĮııȩȝİȞȦȞ�ȕȐıİȚ�ĮȣĲȫȞ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ�țĮȚ�
ʌȚȞȐțȦȞ��
ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȣʌȩȥȘ�ĲȦȞ�ȑȖȖȡĮĳȦȞ�İȞĲȠȜȫȞ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�İțȐıĲȠĲİ�ȠȡȚȗȠȝȑȞȦȞ�
ĮȞȠȤȫȞ�
������Ǿ�ȊʌȘȡİıȓĮ�įȚțĮȚȠȪĲĮȚ�ȞĮ�İȜȑȖȟİȚ�ĲȠ�ıȪȞȠȜȠ�Ȓ�ȝȑȡȠȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��țĮĲȐ�ĲȘȞ�
țȡȓıȘ�ĲȘȢ��
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ�ȞĮ�İʌȚȕİȕĮȚȫıİȚ�ĲȘȞ�ȠȡșȩĲȘĲĮ�ĲȦȞ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ʌȠȣ�ȣʌȠȕȐȜİȚ�
Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ��
ȅ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ�ȝİ�įȚțȒ�ĲȠȣ�įĮʌȐȞȘ�ȞĮ�įȚĮșȑıİȚ�ĲȠȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�İȟȠʌȜȚıȝȩ�
țĮȚ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�ıĲȘȞ�įȚİȟĮȖȦȖȒ�ĲȠȣ�İȞ�ȜȩȖȦ�İȜȑȖȤȠȣ�
������Ǿ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȕȐıİȚ�ĲȘȢ�ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�țȐșİ�
İȡȖĮıȓĮȢ��
İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞȘȢ�ȦȢ�ĮȞȦĲȑȡȦ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȝȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ��İʌȓ�ĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȘȢ�
İȡȖĮıȓĮȢ��
ȩʌȦȢ�ĮȣĲȒ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ȆİȡȚȖȡĮĳȚțȩ�ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�
������ǼȚįȚțȩĲİȡĮ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ��Ƞ�ĲȡȩʌȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝȠȞȐįĮ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ƞ�
ĲȡȩʌȠȢ�
ʌȜȘȡȦȝȒȢ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȚȢ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ�ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�ǼǿǻǿȀȍȃ�ȅȇȍȃ�țĮȚ�
ĲȦȞ�İʌȓ�
ȝȑȡȠȣȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��
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������ǹȞ�ĲȠ�ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ�İȞȩȢ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��ʌȠȣ�
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıİ�ȝȚĮ�
ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ��ȠȡȓȗİȚ�ȩĲȚ�Ș�İȞ�ȜȩȖȦ�ĲȚȝȒ�ĮʌȠĲİȜİȓ�ʌȜȒȡȘ�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�ĲȦȞ�
İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ�ȐȡșȡȠȣ��ĲȩĲİ�ȠȚ�ȓįȚİȢ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�İȡȖĮıȓİȢ�įİȞ�șĮ�
İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ȠȪĲİ�
șĮ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�ȐȜȜȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȠ�ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�
������ȈĲȘ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�įȚĮĳȦȞȓĮȢ�ȝİ�ĲȠȞ�ıȣȞȠʌĲȚțȩ�ʌȓȞĮțĮ�ĲȚȝȫȞ��
ȣʌİȡȚıȤȪȠȣȞ�ȠȚ�ȩȡȠȚ�
ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�
����ǼǿǻǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ�
�������ȋȍȂǹȉȅȊȇīǿȀǼȈ�ǼȇīǹȈǿǼȈ�������������
��ȀĮĲȐĲĮȟȘ�İįĮĳȫȞ�ȦȢ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�İțıțĮȥȚȝȩĲȘĲĮ������������
�ȍȢ��ȤĮȜĮȡȐ�İįȐĳȘ��ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ĳȣĲȚțȑȢ�ȖĮȓİȢ��Ș�ȚȜȪȢ��Ș�ĲȪȡĳȘ�țĮȚ�ȜȠȚʌȐ�
İįȐĳȘ�ʌȠȣ�
ȑȤȠȣȞ�ʌȡȠȑȜșİȚ�Įʌȩ�İʌȚȤȦȝĮĲȫıİȚȢ�ȝİ�ĮȞȠȝȠȚȠȖİȞȒ�ȣȜȚțȐ��
�ȍȢ��ȖĮȓİȢ�țĮȚ�ȘȝȓȕȡĮȤȠȢ��ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ĮȡȖȚȜȚțȐ��ĮȡȖȚȜȠĮȝȝȫįȘ�Ȓ�
ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȘ�ȣȜȚțȐ��
țĮșȫȢ�țĮȚ�ȝȓȖȝĮĲĮ�ĮȣĲȫȞ��ȠȚ�ȝȐȡȖİȢ��ĲĮ�ȝİĲȡȓȦȢ�ĲıȚȝİȞĲȦȝȑȞĮ��FHPHQWHG��
ĮȝȝȠȤȐȜȚțĮ��Ƞ�ȝĮȜĮțȩȢ��
țĮĲĮțİȡȝĮĲȚıȝȑȞȠȢ�Ȓ�ĮʌȠıĮșȡȦȝȑȞȠȢ�ȕȡȐȤȠȢ��țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ĲĮ�İįȐĳȘ�ʌȠȣ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�
İțıțĮĳșȠȪȞ�
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ�ȝİ�ıȣȞȒșȘ�İțıțĮʌĲȚțȐ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ��İțıțĮĳİȓȢ�Ȓ�ʌȡȠȦșȘĲȑȢ���ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�
İȓȞĮȚ�
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ�Ș�ȤȡȒıȘ�İțȡȘțĲȚțȫȞ�ȣȜȫȞ�Ȓ�țȡȠȣıĲȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�
�ȍȢ��ȕȡȐȤȠȢ��ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�ıȣȝʌĮȖȑȢ�ʌȑĲȡȦȝĮ�ʌȠȣ�įİȞ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�İțıțĮĳșİȓ�İȐȞ�
įİȞ�
ȤĮȜĮȡȦșİȓ�ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ�ȝİ�İțȡȘțĲȚțȑȢ�ȪȜİȢ��įȚȠȖțȦĲȚțȐ�ȣȜȚțȐ�Ȓ�țȡȠȣıĲȚțȩ�İȟȠʌȜȚıȝȩ�
�Ȝ�Ȥ��
ĮİȡȩıĳȣȡİȢ�Ȓ�ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ�ıĳȪȡİȢ���ȈĲȘȞ�țĮĲȘȖȠȡȓĮ�ĲȠȣ��ȕȡȐȤȠȣ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�țĮȚ�
ȝİȝȠȞȦȝȑȞȠȚ�
ȠȖțȩȜȚșȠȚ�ȝİȖȑșȠȣȢ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ������P��
�ȍȢ��ıțȜȘȡȐ�ȖȡĮȞȚĲȚțȐ��țĮȚ��țȡȠțĮȜȠʌĮȖȒ��ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ıȣȝʌĮȖİȓȢ�ıțȜȘȡȠȓ�
ȕȡĮȤȫįİȚȢ�
ıȤȘȝĮĲȚıȝȠȓ�Įʌȩ�ʌȣȡȚȖİȞȒ�ʌİĲȡȫȝĮĲĮ�țĮȚ�ȠȚ�ȚıȤȣȡȫȢ�ĲıȚȝİȞĲȦȝȑȞİȢ�țȡȠțȐȜİȢ�Ȓ�
ĮȝȝȠȤȐȜȚțĮ��
șȜȚʌĲȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ�ĲȦȞ�����03D��Ǿ�İțıțĮĳȒ�ĲȦȞ�ıȤȘȝĮĲȚıȝȫȞ�ĮȣĲȫȞ�İȓȞĮȚ�
įȣıȤİȡȒȢ�
�įİȞ�ĮȞĮȝȠȤȜİȪȠȞĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ULSSHU�ĲȦȞ�ʌȡȠȦșȘĲȫȞ�ȚıȤȪȠȢ�����Ǿȇ��Ș�įİ�ĮʌȩįȠıȘ�ĲȦȞ�
ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ�
ıĳȣȡȫȞ�İȓȞĮȚ�ȝİȚȦȝȑȞȘ�

�������ǼǿǻǾ�ȀǿīȀǹȁǼȇǿǹȈ�
ȉĮ�țȣȡȚȩĲİȡĮ�İȓįȘ�țȚȖțĮȜİȡȓĮȢ��ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ��İȞįİȚțĲȚțȐ�țĮȚ�
ȩȤȚ�
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ��ȞĮ�ʌȡȠȝȘșİȣĲİȓ�țĮȚ�ȞĮ�ĲĮ�ʌĮȡĮįȫıİȚ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�țĮȚ�ȑĲȠȚȝĮ�ʌȡȠȢ�
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�
İȓȞĮȚ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�
��ȋİȚȡȠȜĮȕȑȢ
��ȆȜȒȡİȢ�ȗİȪȖȠȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�ȖȚĮ�ıĲȡİʌĲȐ�ȟȪȜȚȞĮ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ��ȝȑıĮ�ȑȟȦ��ȝİ�ĲȚȢ�
ĮȞȐȜȠȖİȢ�İȚįȚțȑȢ�
ʌȜȐțİȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ��ȝȑıĮ�ȑȟȦ��ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�İȚįȚțȩ�ıȪıĲȘȝĮ�țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�
ȑȞįİȚȟȘ�țĮĲȐȜȘȥȘȢ�
�ʌȡȐıȚȞȠ�țȩțțȚȞȠ���ȩʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�
��ȆȜȒȡİȢ�ȗİȪȖȠȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�ȖȚĮ�ıĲȡİʌĲȐ�ȟȪȜȚȞĮ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ��ȝȑıĮ�ȑȟȦ��ȝİ�ĲȚȢ�
ĮȞȐȜȠȖİȢ�İȚįȚțȑȢ�
ʌȜȐțİȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ��ȝȑıĮ�ȑȟȦ���ȝİ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ȡȪșȝȚıȘȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�țĮȚ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȘ�
ȠʌȒ�ȖȚĮ�
țȪȜȚȞįȡȠ�țȜİȚįĮȡȚȐȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�
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��ȋİȚȡȠȜĮȕȒ��ȖȡȣȜȩȤİȡȠ��ȖȚĮ�ıĲȡİʌĲȩ�ʌĮȡȐșȣȡȠ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞȐȜȠȖȘ�ʌȜȐțĮ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�
�ȝȑıĮ���ȝİ�
ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ȡȪșȝȚıȘȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȒȢ�țĮȚ�ĮȞĲȓțȡȚıȝĮ�ıĲȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�Ȓ�ıĲȠ�ȐȜȜȠ�ĳȪȜȜȠ�
�įȓĳȣȜȜȠ�ʌĮȡȐșȣȡȠ��
��ȋȦȞİȣĲȑȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�ȖȚĮ�ıȣȡȩȝİȞĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ�ȝʌȡȠȪĲȗȚȞİȢ�Ȓ�ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�Ȓ�
ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ�Ȓ�
ʌȜĮıĲȚțȑȢ�ȝİ�țȜİȚįĮȡȚȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�
��ȀȜİȚįĮȡȚȑȢ���įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĮıĳȐȜȚıȘȢ
��ȀȜİȚįĮȡȚȑȢ��ȤȦȞİȣĲȑȢ�Ȓ�İȟȦĲİȡȚțȑȢ��țĮȚ�țȪȜȚȞįȡȠȚ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
��ȀȪȜȚȞįȡȠȚ�țİȞĲȡȚțȠȪ�țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ�
��ȀȜİȚįĮȡȚȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ȤĮȜȪȕįȚȞȘ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�țĮȚ�ȤȦȞİȣĲȒ�ȖȚĮ�șȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ
��ȇȐȕįȠȚ��ȝʌȐȡİȢ��ʌĮȞȚțȠȪ�ȖȚĮ�șȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�ıĲȚȢ�İȟȩįȠȣȢ�țȚȞįȪȞȠȣ
��ȋȦȞİȣĲȩȢ��ȤĮȜȪȕįȚȞȠȢ��ȝʌȡȠȪĲȗȚȞȠȢ�Ȓ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ��ıȪȡĲȘȢ�ȝİ�ȕȡĮȤȓȠȞĮ��ȞĲȓȗĮ��
ʌȠȣ�ĮıĳĮȜȓȗİȚ�
İʌȐȞȦ���țȐĲȦ�ȝȑıĮ�ıİ�įȚʌȜȐ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�ĮȞĲȚțȡȓıȝĮĲĮ��ʌȜĮȓıȚȠ���ĳȪȜȜȠ�țĮȚ�ĳȪȜȜȠ���
įȐʌİįȠ��
��ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�țĮȚ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�șȣȡȫȞ
��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�ıĲȘȞ�țȜİȚıĲȒ�șȑıȘ�ȝİ�ȤȡȠȞȚțȒ�țĮșȣıĲȑȡȘıȘ�ıĲȡİʌĲȒȢ�șȪȡĮȢ�
ȤȦȡȓȢ�
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ��ıĲȠ�ȐȞȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȘȢ�șȪȡĮȢ�
��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�ȩʌȦȢ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�ĮȜȜȐ�ȝİ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�
��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�șȪȡĮȢ�İʌȚįĮʌȑįȚȠȢ��ȝİ�ȤȡȠȞȚțȒ�țĮșȣıĲȑȡȘıȘ
��ȆȜȐțĮ�ıĲȠ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�șȪȡĮȢ�ȖȚĮ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�țĲȣʌȒȝĮĲĮ�ʌȠįȚȫȞ�țĲȜ�
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ��VWRSSHUV�
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�șȪȡĮȢ���įĮʌȑįȠȣ
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�șȪȡĮȢ���ĲȠȓȤȠȣ
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�ĳȪȜȜȦȞ�İȡȝĮȡȓȠȣ
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ�İȟȫĳȣȜȜȦȞ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ
��ȆȜȐțİȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ��ȡȠȗȑĲİȢ�țĲȜ
��ȈȪȡĲİȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
��ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ıțȚĮıȝȠȪ��ȡȠȜȠʌİĲȐıȝĮĲĮ��ıțȓĮıĲȡĮ�
��ǼȚįȚțȩȢ�ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ�ȖȚĮ�ǹȂǼǹ
��ȂİĲĮȜȜȚțȐ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞȦȞ�Ȓ�ıȣȡȩȝİȞȦȞ�șȣȡȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ȝİ�
0DVWHU�.H\
��ǼȚįȚțȠȓ�ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ĮȣĲȩȝĮĲȠȣ�țȜİȚıȓȝĮĲȠȢ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ
��ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ĮȣĲȩȝĮĲȦȞ�șȣȡȫȞ��ȝİ�ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȚțȩ�ıȪıĲȘȝĮ��ȝİ�ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�
ȑȜİȖȤȠȣ��ȝİ�
ıȣıțİȣȒ�ȝȚțȡȠțȣȝȐĲȦȞ
Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�İȚįȫȞ�țȚȖțĮȜİȡȓĮȢ��șĮ�ȖȓȞİȚ�ĮʌȠȜȠȖȚıĲȚțȐ��țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲȚȢ�
įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌȠȪ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȚȢ�țİȓȝİȞİȢ��ʌİȡȓ�ǻȘȝȠıȓȦȞ�ǼȡȖȦȞ��įȚĮĲȐȟİȚȢ��
İțĲȩȢ�İȐȞ�
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��Ș�įİ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ�

�������ȋȇȍȂǹȉǿȈȂȅǿ�
ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıİ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ��Pð��İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�Ȓ�ıİ�
ȝȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ�
�P��ȖȡĮȝȝȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ʌȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȦȞ��ĮȞȐ�İȓįȠȢ�
ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪ��
ǹʌȩ�ĲȚȢ�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ�țȐșİ�ȐȞȠȚȖȝĮ��ȠʌȒ�Ȓ�țİȞȩ�țĮȚ�Įʌȩ�ĲĮ�
ȖȡĮȝȝȚțȐ�
ıĲȠȚȤİȓĮ�țȐșİ�ĮıȣȞȑȤİȚĮ�ʌȠȣ�įİȞ�ȤȡȦȝĮĲȓȗİĲĮȚ�Ȓ�ȤȡȦȝĮĲȓȗİĲĮȚ�ȝİ�ȐȜȜȠ�İȓįȠȢ�
ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪ��
Ǿ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȩʌȦȢ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�ʌĮȡĮțȐĲȦ��İȞȫ�Ș�ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ�
ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȦȞ�
ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ĮȞȐ�NJ�ȕȐȡȠȣȢ�ĲȦȞ�ıȚįȘȡȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��İțĲȩȢ�İȐȞ�
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�
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ȅȚ�ʌȠıȩĲȘĲİȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ʌȠȣ�İțĲİȜȑıĲȘțĮȞ�ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȑȢ�
İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲĮ�ĮȞȦĲȑȡȦ�țĮȚ�ȑȖȚȞĮȞ�ĮʌȠįİțĲȑȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ��șĮ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
ʌĮȡȠȪıĮ�
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�įȚȐĳȠȡĮ�İȓįȘ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ��
ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȠȪȞ�ʌȜȒȡȘ�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ�ȖȚĮ�ĲĮ�ȩıĮ�ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĮȞȦĲȑȡȦ�
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ�
�ǼȚįȚțȠȓ�ȩȡȠȚ��ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�țȐșİ�ȐȜȜȘ�įĮʌȐȞȘ�ʌȠȣ�İȓȞĮȚ�
ĮȞĮȖțĮȓĮ�ıȪȝĳȦȞĮ�
ȝİ�ĲĮ�ȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ȐȡșȡȠ��īİȞȚțȠȓ�ǵȡȠȚ��
ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�
ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒ�ȤȡȦȝĮĲȚȗȩȝİȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ıİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȝȑȤȡȚ�����
P��ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�
ȖȚĮ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪȢ�ʌȠȣ�İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ��țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıİ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�
ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�
ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ȩĲĮȞ�įİȞ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�Ș�
įĮʌȐȞȘ�ĲȦȞ�
ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��
Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ĮȞĮȝȓȟİȚȢ�ĲȦȞ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ��
ȠȚ�
įȠțȚȝĮıĲȚțȑȢ�ȕĮĳȑȢ�ȖȚĮ�ȑȖțȡȚıȘ�ĲȦȞ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ǼʌȓȕȜİȥȘ��ĲĮ�țȚȞȘĲȐ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�
ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�șĮ�
țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȚıȤȪȠȣıİȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ʌİȡȓ�
ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�
ĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȣ�ıĲȚȢ�ȠȚțȠįȠȝȚțȑȢ�İȡȖĮıȓİȢ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�
ĮĳĮȚȡȑıİȦȢ�
țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ʌ�Ȥ��ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�țȜʌ��ıĲȚȢ�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�
ʌȠȣ�ĮȣĲȩ�
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�Ȓ�İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ�
ǵĲĮȞ�ʌȡȩțİȚĲĮȚ�ȖȚĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ�țĮȚ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�ȤȡȦȝĮĲȓȗȠȞĲĮȚ�İȟ�
ȠȜȠțȜȒȡȠȣ��Ș�
İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ�ȦȢ�ĲȠ�ȖȚȞȩȝİȞȠ�ĲȘȢ�ĮʌȜȒȢ�
ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ�
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�țĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞȠȣ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ��ȕȐıİȚ�ĲȦȞ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ĲȠȣ�
ĲİĲȡȐȟȣȜȠȣ�Ȓ�
ĲȡȓȟȣȜȠȣ��Ȓ�ĲȘȢ�țĮĲĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘȢ�Įʌȩ�ȝİĲĮȜȜȚțȒ�șȪȡĮ�Ȓ�țȚȖțȜȓįȦȝĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ��ĮʌȜȒȢ�
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��
İʌȓ�ıȣȝȕĮĲȚțȩ�ıȣȞĲİȜİıĲȒ�Ƞ�ȠʌȠȓȠȢ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�
Į�ĮBBBBBBBBBǼȓįȠȢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ����
���ĬȪȡİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�Ȓ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ�ʌȜȒȡİȚȢ�Ȓ�ȝİ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ȠȚ�
BBBȠʌȠȓȠȚ�țĮȜȪʌĲȠȣȞ�ȜȚȖȩĲİȡȠ�Įʌȩ�ĲȠ�����ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�țȐııĮȢ�șȪȡĮȢ�
BBBBĮ��ȝİ�țȐıĮ�țĮįȡȩȞȚ��Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�����
BBBBȕ��ȝİ�țȐıĮ�İʌȓ�įȡȠȝȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�����
BBBBȖ��ȝİ�țȐıĮ�İʌȓ�ȝʌĮĲȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�����
���ȊĮȜȩșȣȡİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�Ȓ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ�ȝİ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ʌȠȣ�
���țĮȜȪʌĲȠȣȞ�ʌİȡȚııȩĲİȡȠ�Įʌȩ�ĲȠ�����ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�țȐııĮȢ�șȪȡĮȢ�
BBBBĮ��ȝİ�țȐııĮ�țĮįȡȩȞȚ��Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�����
BBBBȕ��ȝİ�țȐııĮ�İʌȓ�įȡȠȝȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�����
BBBBȖ��ȝİ�țȐııĮ�İʌȓ�ȝʌĮĲȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�����
���ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�
BBBBĮ��ȝİ�țȐııĮ�țĮįȡȩȞȚ��Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�����
BBBBȕ��ȝİ�țȐııĮ�İʌȓ�įȡȠȝȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�����
BBBBȖ��ȝİ�țȐııĮ�İʌȓ�ȝʌĮĲȚțȠȪ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�����
BBBBį��ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�ȡȠȜȜȫȞ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�����
BBBBİ��ıȚįİȡȑȞȚĮ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�����
���ȆĮȡȐșȣȡĮ�ȝİ�İȟȫĳȣȜȜĮ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ĲȪʌȠȣ��ȤȦȡȚțȠȪ��ȖĮȜȜȚțȠȪ��
BBBȖİȡȝĮȞȚțȠȪ��ʌȜȘȞ�ȡȠȜȜȫȞ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�����
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ȐȡșȡȠ�������

īǼȃǿȀǼȈ�ǼȆǿȈǾȂǹȃȈǼǿȈ
ǹ���ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ʌȠȣ�ĳȑȡȠȣȞ�ĲȘȞ�ıȒȝĮȞıȘ�>@�
ʌĮȡĮʌȜİȪȡȦȢ�ĲȘȢ�
ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞȘȢ�ĲȚȝȒȢ�ıİ�ǼȊȇȍ�įİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�ĲȘȢ�țĮșĮȡȒȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�
ĲȦȞ��țĮĲȐ�
ʌİȡȓʌĲȦıȘ��ȣȜȚțȫȞ�Ȓ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�
��ȈĲȠȞ�țȦįȚțȩ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠ�ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ�ĲȠ��Ȃ�
�Ǿ�ǻȘȝȠʌȡĮĲȠȪıĮ�ǹȡȤȒ�șĮ�ʌȡȠıșȑĲİȚ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĮȣĲȑȢ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ�
ȑȡȖȠȣ��ȝİ�ȕȐıȘ�
ĲĮ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ĲȚȢ�ıȣȞșȒțİȢ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�

�īȚĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ�ĲȘȢ�ȦȢ�ȐȞȦ�įĮʌȐȞȘȢ�ĲȠȣ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ�ȑȡȖȠȣ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ȠȚ�
ĮțȩȜȠȣșİȢ�
ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ıİ�İȣȡȫ���P��NP
Ȉİ�ĮıĲȚțȑȢ�ʌİȡȚȠȤȑȢ������
���ĮʌȩıĲĮıȘ�����NP����������������
���ĮʌȩıĲĮıȘ�! ���NP���������������
Ȃİ�ʌĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȘ�ĮȞĮȝȠȞȒ�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ�
�ĮıĳĮȜĲȚțȐ��İțıțĮĳȑȢ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�
ȤĮȞįȐțȦȞ��ȝȚțȡȒȢ�țȜȓȝĮțĮȢ�İțıțĮĳȑȢ�������
���ĮʌȩıĲĮıȘ�����NP�����������
���ĮʌȩıĲĮıȘ�! ���NP�����������
ǼțĲȩȢ�ʌȩȜİȦȢ��
��ȠįȠȓ�țĮȜȒȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ��
���ĮʌȩıĲĮıȘ�����NP������������
���ĮʌȩıĲĮıȘ�! ���NP�����������
��ȠįȠȓ�țĮțȒȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ��
���ĮʌȩıĲĮıȘ�����NP������������
���ĮʌȩıĲĮıȘ�! ���NP�����������
��İȡȖȠĲĮȟȚĮțȑȢ�ȠįȠȓ��
���ĮʌȩıĲĮıȘ�����NP������������
���ĮʌȩıĲĮıȘ�! ���NP�����������

2Ț�ĲȚȝȑȢ�ĮȣĲȑȢ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıĲȠȞ�ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ�ĲȘȢ�ĲȚȝȒȢ�ĲȠȣ�ĮıĲİȡȓıțȠȣ�>@>�Ȃ@�
ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�
ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıİ�țȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ��P����
țĮĲȐ�ĲȠȞ�
ĲȡȩʌȠ�ʌȠȣ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ıİ�ȑțĮıĲȠ�ȐȡșȡȠ��
Ȉİ�țĮȝȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�įİȞ�İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ�İʌȚʌȜȒıȝĮĲȠȢ�Ȓ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ȐȜȜȘ�
ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ�
țĮȚ�Ƞ�ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲĮ�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞĮ�P��țȐșİ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȩʌȦȢ�
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲȠ�
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ȐȡșȡȠ�
Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ�ȑȡȖȠȣ��ȩʌȦȢ�ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ĲȚȝȠȜȩȖȚȠ��ȃǼȉ�
ȅǿȀ���
ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȕȐıİȦȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ʌȠȣ�İʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚ�ȝİ�>@��țĮȚ�
ĮȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�
ĲȠȞ�İțȐıĲȠĲİ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞȠ�țȦįȚțȩ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ��įİȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȐȜȜȘ��ȚįȚĮȓĲİȡȘ�
ĮȞĮșİȫȡȘıȘ�ĲȠȣ�
ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ�ȑȡȖȠȣ��
Ǻ��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ʌȠȣ�ĳȑȡȠȣȞ�ĲȘȞ�ıȒȝĮȞıȘ�>@�
ʌĮȡĮĲȓșİĲĮȚ�Ș�ĲȚȝȒ�
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ʌȠȣ�ĮȞĮȜȠȖİȓ�ıĲȘȞ�țĮșĮȡȒ�İȡȖĮıȓĮ��ĳĮĲȠȪȡĮ��țĮȚ�ĲĮ�ȕȠȘșȘĲȚțȐ�ȣȜȚțȐ��ȅĲĮȞ�
įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ�
ʌȠȚȠĲȚțȐ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�ĲȦȞ�țȣȡȓȦȞ�İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ȑȞĮȞĲȚ�ĮȣĲȫȞ�ʌȠȣ�
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�
ȆİȡȚȖȡĮĳȚțȩ�ǹȡșȡȠ��Ș�ǻȘȝȠʌȡĮĲȠȪıĮ�ǹȡȤȒ�șĮ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�
�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�ȟȣȜİȓĮȢ��țĮȡĮȝȚțȫȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�țĮȚ�ȝĮȡȝȐȡȦȞ�įȚĮĳȩȡȦȞ�țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ�țĮȚ�
ʌȠȚȠĲȒĲȦȞ��
��ȈĲȠȞ�țȦįȚțȩ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠ�ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ�ĲȠ��ĭ���
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ǿǿ��ȉǿȂǼȈ�ǼĭǹȇȂȅīǾȈ

ȋȍȂǹȉȅȊȇīǿȀǹ��ȀǹĬǹǿȇǼȈǼǿȈ
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ�ʌȜȚȞșȠįȠȝȫȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜȚȞșȠįȠȝȫȞ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�
ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��ȠȚ�ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�țĮȚ�Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ıĲȚȢ�
șȑıİȚȢ�
ĳȩȡĲȦıȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȉȠʌȚțȒ�ĮĳĮȓȡİıȘ�
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ�ȝİ�İȡȖĮȜİȓĮ�ȤİȚȡȩȢ��
ȅȚ�ʌȜȐȖȚİȢ���İȞĲȩȢ�ĲȠȣ�İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ���ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�
țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ�țĮȚ�ĮʌȠȟȘȜȫıİȦȞ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ĲȘȢ�İȞȩĲȘĲĮȢ������ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ���Įʌȩ�
ĲȘȞ�
șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȝȑȤȡȚ�ĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȩȡĲȦıȘȢ�ʌȡȠȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐ��
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ıĲȚȢ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ�ȩȖțȠȣ�ʌȡȠ�ĲȘȢ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ʌȑȞĲİ�țĮȚ�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�

ȅǿȀ�ȀȆȉ�������Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�
��ȀĮșĮȓȡİıȘ�ĮȞȦįȠȝȫȞ�Įʌȩ�ĮȡȖȠȜȚșȠįȠȝȒ�Ȓ�ȜȚșȠįȠȝȒ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮșĮȓȡİıȘ�ĮȞȦįȠȝȫȞ�ĮȡȖȠȜȚșȠįȠȝȒȢ�Ȓ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ȜȚșȠįȠȝȒȢ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ıİ�
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�
ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�
ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��ȠȚ�ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�țĮȚ�Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ıĲȚȢ�
șȑıİȚȢ�
ĳȩȡĲȦıȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȉȠʌȚțȒ�ĮĳĮȓȡİıȘ�
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ�ȝİ�İȡȖĮȜİȓĮ�ȤİȚȡȩȢ��
ȅȚ�ʌȜȐȖȚİȢ���İȞĲȩȢ�ĲȠȣ�İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ���ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�
țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ�țĮȚ�ĮʌȠȟȘȜȫıİȦȞ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ĲȘȢ�İȞȩĲȘĲĮȢ������ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ���Įʌȩ�
ĲȘȞ�
șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȝȑȤȡȚ�ĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȩȡĲȦıȘȢ�ʌȡȠȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐ��
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ıĲȚȢ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ�ȩȖțȠȣ�ʌȡȠ�ĲȘȢ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ�įȪȠ�țĮȚ�ȈĮȡȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�
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ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�
��ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȟȣȜȓȞȦȞ�Ȓ�ıȚįȘȡȫȞ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȟȣȜȓȞȦȞ�Ȓ�ıȚįȘȡȫȞ�șȣȡȫȞ�țĮȚ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ĮĳĮȓȡİıȘ�
ĲȦȞ�
ĳȪȜȜȦȞ�țĮȚ�ʌȡİȕĮȗȚȫȞ��Ș�ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ�ĲȠȣ�ĲİĲȡĮȟȪȜȠȣ�Ȓ�ĲȠȣ�ʌȜĮȚıȓȠȣ�Įʌȩ�ĲĮ�
ıȚįȘȡȐ�
ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ��ĲȗȚȞȑĲȚĮ��ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȒ�ĲȠȣ��țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�
ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�Ȓ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮțȡȠĲȐĲȠȣ�ʌİȡȚȖȡȐȝȝĮĲȠȢ�ĲİĲȡĮȟȪȜȠȣ�Ȓ�ʌȜĮȚıȓȠȣ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ȑȟȚ�țĮȚ�ȅȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�

ȅǿȀ�ȀȆȉ����������Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�
�(țıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ��Ȉİ�İįȐĳȘ�ȖĮȚȫįȘ�
ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼțıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ��ʌȜȐĲȠȣȢ�ȕȐıİȦȢ�ȑȦȢ�
�����P�Ȓ�
ȝİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ�ĲȦȞ������P�ĮȜȜȐ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȕȐıİȦȢ�ȑȦȢ�������P���ıİ�ȕȐșȠȢ�ȝȑȤȡȚ������
P�
Įʌȩ�ĲȠ�ȤĮȝȘȜȩĲİȡȠ�ȤİȓȜȠȢ�ĲȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�İțıțĮĳȒȢ��İȞ�ȟȘȡȫ�Ȓ�İȞĲȩȢ�ȪįĮĲȠȢ�ȕȐșȠȣȢ�
ȑȦȢ�
����P��ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�Ș�ıĲȐșȝȘ��İȓĲİ�Șȡİȝİȓ�İȓĲİ�ȣʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ�ȝİ�İĳ
�ȐʌĮȟ�Ȓ�ıȣȞİȤȒ�
ȐȞĲȜȘıȘ��Ș�ȠʌȠȓĮ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ���ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞĮʌȑĲĮıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ĲȘȞ�
ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĲȣȤȩȞ�ĮȞĮȖțĮȓĮ�ıʌȠȡĮįȚțȒ�
ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ�
ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼțıțĮĳȑȢ�
șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȓ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��ȝİ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�
İțıțĮĳȫȞ�
ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�
İțıțĮĳȒ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ĲȑııİȡĮ�țĮȚ�ȈĮȡȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�
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ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȫȞ�İțıțĮĳȫȞ�ȕȐșȠȣȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣ�ĲȦȞ������P��īȚĮ�ĲȚȢ�İțĲİȜȠȪȝİȞİȢ�
ȤȦȡȓȢ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�İțıțĮĳȑȢ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆȡȩıșİĲȘ�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ�İțıțĮĳȫȞ�ĮȞȐ�ȗȫȞȘ�ʌȐȤȠȣȢ������P�ʌȑȡĮȞ�ĲȠȣ�ĮȡȤȚțȠȪ�
ȕȐșȠȣȢ�ĲȦȞ�
�����P�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȓ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ�
ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțıțĮĳȒ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȑııİȡĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
�

ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�
��ǼʌȓȤȦıȘ�ȝİ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ��İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�Ȓ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȓȤȦıȘ�ȝİ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ��İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�Ȓ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȦȞ�
ȤȫȡȦȞ�Ȓ�
ĲȝȘȝȐĲȦȞ�ĮȣĲȫȞ��ıİ�ȝȑıȘ�ĮʌȩıĲĮıȘ�Įʌȩ�ĲȘȞ�șȑıȘ�İȟĮȖȦȖȒȢ�ĲȦȞ�ȐȞȦ�ʌȡȠȚȩȞĲȦȞ�
ȑȦȢ�
������P��ȝİ�ĲȘȞ�ȑțȡȚȥȘ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮĲȐ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȑȦȢ����FP��įȚĮȕȡȠȤȒ�țĮȚ�
ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌĮȞİʌȚȤȫıİȚȢ�
ıțĮȝȝȐĲȦȞ�șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��
ȈĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�įĮȞİȚȠșĮȜȐȝȠȣ��İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�Ƞ�
ĮıĲİȡȓıțȠȢ�>@��Ƞ�ȠʌȠȓȠȢ�ıİ�ĮȞĲȓșİĲȘ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȝȘįİȞȓȗİĲĮȚ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ȩȖțȠȣ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȑııİȡĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
�
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ȅǿȀ�ȈȋǼȉ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ĮȝȚĮȞĲȩĳȣȜȜȦȞ�İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǹ��ȈȪȞĲĮȟȘ�țĮȚ�ȣʌȠȕȠȜȒ�ıĲȚȢ�ĮȡȝȩįȚİȢ�ȣʌȘȡİıȓİȢ�ĲȘȢ�ȠȚțİȓĮȢ�ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ��ȉȝȒȝĮ�
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȀǼȆǼȀ��ȈȤİįȓȠȣ�ǼțĲȑȜİıȘȢ�ǼȡȖĮıȚȫȞ��țĮȚ��īȡĮʌĲȒȢ�
ǼțĲȓȝȘıȘȢ�
ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ�ȀȚȞįȪȞȠȣ��ȖȚĮ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ�įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ�ĮȝȚȐȞĲȠȣ��ǲțįȠıȘ�ǱįİȚĮȢ���
ǲȖțȡȚıȘȢ�ıȤİįȓȠȣ�İțĲȑȜİıȘȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ĮȡȝȩįȚİȢ�ȣʌȘȡİıȓİȢ
Ǻ��ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȈȣıțİȣĮıȓĮ�ȈȒȝĮȞıȘ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ĮȝȚĮȞĲȠĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
.<$�
���������������ĭǼȀ�����Ǻ�������
ī��ǹʌȠȡȡȪʌĮȞıȘ�ȤȫȡȠȣ�țĮȚ�ȝİĲȡȒıİȚȢ�țĮșĮȡȩĲȘĲĮȢ�ȤȫȡȠȣ�Įʌȩ�ȓȞİȢ�ĮȝȚȐȞĲȠȣ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲȘȞ�.<$���������������
ǻ��ǲțįȠıȘ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ�țĮșĮȡȩĲȘĲĮȢ�ȤȫȡȠȣ�Įʌȩ�ȓȞİȢ�ĮȝȚȐȞĲȠȣ��&OHDUDQFH�
&HUWLILFDWH��țĮȚ�ȤȠȡȒȖȘıȘ�ĲȠȣ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ�ıİ�İıȐȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�.<$�
��������������
Ǽ��ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ�țĮȚ�įȚĮıȣȞȠȡȚĮțȒ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ�ĮȝȚĮȞĲȠĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ʌȠȣ�
ʌȡȠȑțȣȥĮȞ�Įʌȩ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲİȜȚțȒ�įȚȐșİıȘ�ıİ�
ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ�
ȤȫȡȠ�ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ�ĲĮĳȒȢ�ĮȝȚȐȞĲȠȣ�ıİ�ȤȫȡĮ�ĲȘȢ�Ǽ�Ǽ�
Ȉȉ��ǲțįȠıȘ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ�ĲİȜȚțȒȢ�įȚȐșİıȘȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ȞȩȝȚȝȠ�ĲİȜȚțȩ�ĮʌȠįȑțĲȘ�
�&HUWLILFDWH�RI�'LVSRVDO��	�ȤȠȡȒȖȘıȘ�ĲȠȣ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ�ıİ�İıȐȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�ĮȝȚĮȞĲȩĳȣȜȜȠȣ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ�ʌȑȞĲİ ¼������
�
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ȅǿȀ�ȀȆȉ����������Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ȀĮșĮȓȡİıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��Ȃİ�ȤȡȒıȘ�ıȣȞȒșȠȣȢ�
țȡȠȣıĲȚțȠȪ�
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞȒșȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�țĮșĮȓȡİıȘȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ�ıĳȪȡĮȢ�ıİ�
ıȣȞįȣĮıȝȩ�Ȓ�ȝȘ�
ȝİ�ʌȚıĲȠȜȑĲĮ�ʌİʌȚİıȝȑȞȠȣ�ĮȑȡĮ�țĮȚ�ıȣȞĮĳȒ�İȟȠʌȜȚıȝȩ�
ȀĮșĮȓȡİıȘ�țĮȚ�ĲİȝĮȤȚıȝȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�
țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȝİ�įȚĮĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ�
ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ�įȠȝȒȝĮĲȠȢ�ȐșȚțĲȠȣ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�
İȡȖĮȜİȓȦȞ��ĲȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȞ��Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��Ƞ�ĲİȝĮȤȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�İȣȝİȖȑșȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�
ĲȠȣȢ�
ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȩȡĲȦıȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������
�ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ�
ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ�ȩȖțȠȣ�ʌȡȠ�ĲȘȢ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ�İʌĲȐ�țĮȚ�ǼȞİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�

ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�Ȓ�ıİ�ȗȫĮ���ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�
ȝȑıĮ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȉĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�țİĳĮȜĮȓȠȣ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ȝȩȞȠȞ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�ȣȜȚțȫȞ�
�țĮȚ�ȩȤȚ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ��ȠȚ�ȠʌȠȓİȢ�ȡȣșȝȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲĮ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�ĮȣĲȫȞ�
țİĳȐȜĮȚĮ��ıİ�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�įȣıʌȡȠıȓĲȦȞ�țĮȚ�İȚįȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�
īȚĮ�ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȠȣȢ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ʌȜȒȡȘȢ�ĲİțȝȘȡȓȦıȘ�ıİ�İʌȓʌİįȠ�ȂİȜȑĲȘȢ�
ȈĲȚȢ�ıȣȞȒșİȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ��ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ıĲȚȢ�ȠȚțİȓİȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�
ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ʌİĲȡȦįȫȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�ʌĮȡİȝĳİȡȫȞ��įȘȜĮįȒ�ĮȡȖȫȞ�ȜȓșȦȞ�ȖİȞȚțȐ��
ıțȪȡȦȞ��
ȤĮȜȓțȦȞ��ȐȝȝȠȣ��ĮȝȝȠȤĮȜȓțȠȣ��ĮıȕȑıĲȠȣ�ıİ�ȕȫȜȠȣȢ��șȘȡĮȧțȒȢ�ȖȘȢ��țȓııȘȡȘȢ�țĮȚ�
ıțȦȡȚȫȞ��İʌȓ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ĲȡȠȤȠĳȩȡȠȣ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ�ȝȑıȠȣ�Ȓ�ȗȫȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȩȞȠ��WRQ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉȩȞȠȚ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ǼȞĮ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
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ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ����ǹȡșȡȠ��
�ȂİĲĮĳȠȡȑȢ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ��ǻȚĮ�ȝȑıȠȣ�ȠįȫȞ�țĮȜȒȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
Ǽʌȓ�ȠįȠȪ�İʌȚĲȡȑʌȠȣıĮȢ�ĲĮȤȪĲȘĲĮ�ȐȞȦ�ĲȦȞ����NP�K
ȂİĲĮĳȠȡȐ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȠȪ��ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȝİĲȡȠ�ĮʌȠıĲȐıİȦȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȠȞȠȤȚȜȚȩȝİĲȡȠ��WRQ�NP�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉȠȞȞȠȤȚȜȚȩȝİĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ ¼�����
�

ȅǿȀ�ȈȋǼȉ�ȀȆȉ�������Ȃ�ǹ����ǹȡșȡȠ��
��ǼȟȣȖȚĮȞĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�șȡĮȣıĲȩ�ȣȜȚțȩ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ�ĲȪʌȠȣ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıİȦȞ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�Įʌȩ�șȡĮȣıĲȐ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ�
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȣȝȑȞȠȣ�
ĲȪʌȠȣ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��
ȠȚ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�İȞĲȩȢ�ĲȘȢ�țȐĲȠȥȘȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ��Ș�
įȚȐıĲȡȦıȘ�ıİ�ʌȐȤȘ�ȑȦȢ����FP��Ș�įȚĮȕȡȠȤȒ�țĮȚ�Ș�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ȝİ�ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ�
țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�Ȓ�įȠȞȘĲȚțȑȢ�ʌȜȐțİȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ȩȖțȠȣ��ȝİ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�șȡĮȣıĲȠȪ�
ȣȜȚțȠȪ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�
İʌȓȤȦıȘ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�įȪȠ ¼������
�

ȅǿȀ�ȀȆȉ�������Ȃ�ǹ����ǹȡșȡȠ��
��ǼȟȣȖȚĮȞĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�șȡĮȣıĲȩ�ȣȜȚțȩ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ�șȡĮȣıĲȐ�ȣȜȚțȐ�ʌȡȠİȜȑȣıİȦȢ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ĮįȡĮȞȒ�
ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ��
ȜȚșȠıȣȞĲȡȓȝĮĲĮ��ıțȪȡĮ�țȜʌ���ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�
İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȠȚ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�İȞĲȩȢ�ĲȘȢ�țȐĲȠȥȘȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�ȝİ�Ȓ�
ȤȦȡȓȢ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ��Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ�ıİ�ʌȐȤȘ�ȑȦȢ����FP��Ș�įȚĮȕȡȠȤȒ�țĮȚ�Ș�
ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�
ȝİ�ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ�țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�Ȓ�įȠȞȘĲȚțȑȢ�ʌȜȐțİȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ȩȖțȠȣ��ȝİ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�șȡĮȣıĲȠȪ�
ȣȜȚțȠȪ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�
İʌȓȤȦıȘ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�țĮȚ�ǻȑțĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�
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ȂȅȃȍȈǼǿȈ�ȊīȇǹȈǿǹȈ��ǾȋȅȊ��ĬǼȇȂȅȉǾȉǹȈ

ȅǿȀ�ȈȋǼȉ�ȀȆȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�
��ǼʌȐȜİȚȥȘ�ʌȜȐțĮȢ�ıĲȑȖȘȢ�ȝİ�İʌȚıțİȣĮıĲȚțȐ�ȣȜȚțȐ�ȑȞĮȞĲȚ�ȣȖȡĮıȓĮȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǹ��ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�
Ǻ��ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�İʌȐȜİȚȥȘ�ȣįĮȡȠȪȢ�ȝİȓȖȝĮĲȠȢ�ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�
3(1(7521�Ȓ�ĮȞȐȜȠȖȠȣ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȜȐțĮȢ�ıĲȑȖȘȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȋȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȆȑȞĲİ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
�

ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�
��ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�ĲȠȓȤȦȞ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�Įʌȩ�ĮĳȡȫįȘ�İȟȘȜĮıȝȑȞȘ�ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ�ʌȐȤȠȣȢ����
PP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�ĲȠȓȤȦȞ��ȠʌȠĮıįȒʌȠĲİ�įȚȐĲĮȟȘȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�Įʌȩ�ĮĳȡȫįȘ�İȟȘȜĮıȝȑȞȘ�
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĮȣĲȫȞ��ȊȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�
İȡȖĮıȓĮ�
ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������
�ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�
İȟȦĲİȡȚțȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ��
īİȞȚțȠȚ�ȩȡȠȚ�
�Į��ȁȩȖȦ�ĲȘȢ�ȝİȖȐȜȘȢ�ʌȠȚțȚȜȓĮȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�
ĮȣĲȫȞ�ʌȠȣ�ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ�ıİ�țȐșİ�ȐȡșȡȠ�ĲȘȢ�ʌĮȡȠȪıĮȢ�İȞȩĲȘĲĮȢ��Ș�İʌȚȜȠȖȒ�ĲȠȣ�ʌȡȠȢ�
İȞıȦȝȐĲȦıȘ�ȣȜȚțȠȪ�Ȓ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�ȣʌȩțİȚĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȑȖțȡȚıȘ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ȝİĲȐ�Įʌȩ�
ıȤİĲȚțȒ�ʌȡȩĲĮıȘ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ��ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ�Įʌȩ�ĳȣȜȜȐįȚȠ�ĲİȤȞȚțȫȞ�įİįȠȝȑȞȦȞ�
ĲȠȣ�
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�țĮȚ�ıĲȠȚȤİȓĮ�İʌȚĲȣȤȠȪȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȠȣ�ıİ�ʌĮȡİȝĳİȡȒ�ȑȡȖĮ�
�ȕ��ȉĮ�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ�ȣȜȚțȐ�șĮ�ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ıĲȚȢ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȑȢ�
ĲȠȣȢ�ıȣıțİȣĮıȓİȢ�İʌȓ�ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�șĮ�ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�țĮĲ
�İȜȐȤȚıĲȠȞ�Ș�ȠȞȠȝĮıȓĮ�ĲȠȣ�
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ��ĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİȤȩȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ıĲȘȞ�ıȣıțİȣĮıȓĮ�
�Ȗ��Ǿ�ȤȡȒıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȝʌİȚȡȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ
�į��ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�Ș�ʌȡȠıȠȤȒ�ıĲĮ�ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ĭȪȜȜȠ�ǹıĳĮȜȠȪȢ�ȋȡȒıİȦȢ�ĲȠȣ�
ȊȜȚțȠȪ�
�06'6��0DWHULDO�6DIHW\�'DWD�6KHHW��ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ�ĲȠȣ��ȉȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ʌȠȣ�
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�İțȐıĲȠĲİ�ȣȜȚțȩ�șĮ�İȓȞĮȚ�İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ȝİ�ĲĮ�
țĮĲȐȜȜȘȜĮ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȂǹȆ���ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�Ș�įĮʌȐȞȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȞįİțĮ�țĮȚ�ȅȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�
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ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡİȓȢ�ȝİȝȕȡȐȞİȢ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�ȝİ�İʌȓıĲȡȦıȘ�
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�
Įʌȩ�ĳȪȜȜȠ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ʌȐȤȠȣȢ������PP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȒ�ȝİȝȕȡȐȞȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ����������
���
�ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ�įȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ıĲİȖȫȞ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ�ȝİȝȕȡȐȞİȢ��
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȣȜȚțȫȞ��Ƞ�İʌȚȝİȜȒȢ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ��Ș�İʌȐȜİȚȥȘ�ȝİ�șİȡȝȒ�ȠȟİȚįȦȝȑȞȘ�ĮıĳĮȜĲȩțȠȜȜĮ��Ș�
ĮȜȜȘȜȠțȐȜȣȥȘ�
ĲȦȞ�ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ�ȜȦȡȓįȦȞ�ĲȘȢ�ıĲȡȫıȘȢ�țĮĲȐ����FP�țĮȚ�Ș�șİȡȝȠțȩȜȜȘıȘ�ıĲȚȢ�ĮʌȠȜȒȟİȚȢ�
�ȐțȡĮ���ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�įȚȑȜİȣıȘȢ�ıȦȜȘȞȫıİȦȞ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ıĲȚȢ�ĮțȝȑȢ��ȖȦȞȓİȢ�țĮȚ�
ıȣȞĮȡȝȠȖȑȢ��țĮȚ�ĮʌȠȜȒȟİȚȢ�
īİȞȚțȠȚ�ȩȡȠȚ�
�Į��ȁȩȖȦ�ĲȘȢ�ȝİȖȐȜȘȢ�ʌȠȚțȚȜȓĮȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�
ĮȣĲȫȞ�ʌȠȣ�ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ�ıİ�țȐșİ�ȐȡșȡȠ�ĲȘȢ�ʌĮȡȠȪıĮȢ�İȞȩĲȘĲĮȢ��Ș�İʌȚȜȠȖȒ�ĲȠȣ�ʌȡȠȢ�
İȞıȦȝȐĲȦıȘ�ȣȜȚțȠȪ�Ȓ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�ȣʌȩțİȚĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȑȖțȡȚıȘ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ȝİĲȐ�Įʌȩ�
ıȤİĲȚțȒ�ʌȡȩĲĮıȘ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ��ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ�Įʌȩ�ĳȣȜȜȐįȚȠ�ĲİȤȞȚțȫȞ�įİįȠȝȑȞȦȞ�
ĲȠȣ�
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�țĮȚ�ıĲȠȚȤİȓĮ�İʌȚĲȣȤȠȪȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȠȣ�ıİ�ʌĮȡİȝĳİȡȒ�ȑȡȖĮ�
�ȕ��ȉĮ�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ�ȣȜȚțȐ�șĮ�ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ıĲȚȢ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȑȢ�
ĲȠȣȢ�ıȣıțİȣĮıȓİȢ�İʌȓ�ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�șĮ�ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�țĮĲ
�İȜȐȤȚıĲȠȞ�Ș�ȠȞȠȝĮıȓĮ�ĲȠȣ�
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ��ĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİȤȩȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ıĲȘȞ�ıȣıțİȣĮıȓĮ�
�Ȗ��Ǿ�ȤȡȒıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȝʌİȚȡȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ
�į��ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�Ș�ʌȡȠıȠȤȒ�ıĲĮ�ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ĭȪȜȜȠ�ǹıĳĮȜȠȪȢ�ȋȡȒıİȦȢ�ĲȠȣ�
ȊȜȚțȠȪ�
�06'6��0DWHULDO�6DIHW\�'DWD�6KHHW��ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ�ĲȠȣ��ȉȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ʌȠȣ�
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�İțȐıĲȠĲİ�ȣȜȚțȩ�șĮ�İȓȞĮȚ�İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ȝİ�ĲĮ�
țĮĲȐȜȜȘȜĮ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȂǹȆ���ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�Ș�įĮʌȐȞȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���țĮȜȣʌĲȠȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȫįİțĮ�țĮȚ�ȈĮȡȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�
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ȅǿȀ�ȈȋǼȉ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ǼʌȚıĲİȖȐıİȚȢ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȚțȩ�țİȡĮȝȓįȚ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǹ��ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıȘȢ�ȣȜȚțȫȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ�
țİȡĮȝȚįȚȫȞ
Ǻ��ȋȐȡĮȟȘ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ�țĮȚ�țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ���ȠįȘȖȫȞ�ıĲȘ�ıĲȑȖȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�țİȡĮȝȚįȚȫȞ�
ī��ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�țİȡĮȝȚįȚȫȞ�ıİ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘȞ�țȐȜȣȥȘ�ȩȜȘȢ�ĲȘȢ�
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȘȢ�ıĲȑȖȘȢ�
ǻ��ȀȐȡĳȦȝĮ�țİȡĮȝȚįȚȫȞ�ȝİ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ�țĮȡĳȚȐ�
Ǽ��ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�İȟĮȡĲȒȝĮĲȠȢ�ĮİȡȚıȝȠȪ�ĮȞȐ���P��İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ıĲȑȖȘȢ�ȖȚĮ�țĮȜȩ�
İȟĮİȡȚıȝȩ�
ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�țȐĲȦ�Įʌȩ�ĲĮ�țİȡĮȝȓįȚĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıĲȑȖȘȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ʌȑȞĲİ ¼������
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ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ĭȡȐȖȝĮĲĮ�ȣįȡĮĲȝȫȞ�Įʌȩ�ıȣȞșİĲȚțȐ�ȣȜȚțȐ��Ȃİ�ĳȪȜȜĮ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ������
PP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ĳȡȐȖȝĮĲȠȢ�ȣįȡĮĲȝȫȞ�ȝİ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ĳȪȜȜȦȞ�ıȣȞșİĲȚțȫȞ�ȣȜȚțȫȞ��ıİ�
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
īİȞȚțȠȚ�ȩȡȠȚ�
�Į��ȁȩȖȦ�ĲȘȢ�ȝİȖȐȜȘȢ�ʌȠȚțȚȜȓĮȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�
ĮȣĲȫȞ�ʌȠȣ�ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ�ıİ�țȐșİ�ȐȡșȡȠ�ĲȘȢ�ʌĮȡȠȪıĮȢ�İȞȩĲȘĲĮȢ��Ș�İʌȚȜȠȖȒ�ĲȠȣ�ʌȡȠȢ�
İȞıȦȝȐĲȦıȘ�ȣȜȚțȠȪ�Ȓ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�ȣʌȩțİȚĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȑȖțȡȚıȘ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ȝİĲȐ�Įʌȩ�
ıȤİĲȚțȒ�ʌȡȩĲĮıȘ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ��ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ�Įʌȩ�ĳȣȜȜȐįȚȠ�ĲİȤȞȚțȫȞ�įİįȠȝȑȞȦȞ�
ĲȠȣ�
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�țĮȚ�ıĲȠȚȤİȓĮ�İʌȚĲȣȤȠȪȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȠȣ�ıİ�ʌĮȡİȝĳİȡȒ�ȑȡȖĮ�
�ȕ��ȉĮ�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ�ȣȜȚțȐ�șĮ�ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ıĲȚȢ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȑȢ�
ĲȠȣȢ�ıȣıțİȣĮıȓİȢ�İʌȓ�ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�șĮ�ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�țĮĲ
�İȜȐȤȚıĲȠȞ�Ș�ȠȞȠȝĮıȓĮ�ĲȠȣ�
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ��ĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİȤȩȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ıĲȘȞ�ıȣıțİȣĮıȓĮ�
�Ȗ��Ǿ�ȤȡȒıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȝʌİȚȡȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ
�į��ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�Ș�ʌȡȠıȠȤȒ�ıĲĮ�ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ĭȪȜȜȠ�ǹıĳĮȜȠȪȢ�ȋȡȒıİȦȢ�ĲȠȣ�
ȊȜȚțȠȪ�
�06'6��0DWHULDO�6DIHW\�'DWD�6KHHW��ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ�ĲȠȣ��ȉȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ʌȠȣ�
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�İțȐıĲȠĲİ�ȣȜȚțȩ�șĮ�İȓȞĮȚ�İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ȝİ�ĲĮ�
țĮĲȐȜȜȘȜĮ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȂǹȆ���ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�Ș�įĮʌȐȞȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���țĮȜȣʌĲȠȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ ¼�����
�
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ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉǹ
ȅǿȀ�ȈȋǼȉ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ǼȞȓıȤȣıȘ�įȠțȫȞ�ȠȜȩțȜȘȡȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǿȞȠʌȜȚıȝȑȞĮ�ʌȠȜȣȝİȡȒ�ȣȜȚțȐ��ǿȅȆ��ıİ�ȝȠȡĳȒ�ȜȦȡȓįȦȞ�ıțȜȘȡȫȞ�İȜĮıȝȐĲȦȞ��
ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞĮ�
Įʌȩ�ȓȞİȢ�ȐȞșȡĮțĮ��ĮȞșȡĮțȠİȜȐıȝĮĲĮ���ʌȜȐĲȠȣȢ����PP�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ�����PP�
ǹ��ǼʌȚȝİȜȒȢ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ��ĲȣȤȩȞ�įȚİȣșȑĲȘıȘ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�İʌȓ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�
ĮȞĮĳȠȡȐȢ��ȒĲȠȚ�ĮĳĮȓȡİıȘ�ĲȣȤȩȞ�ȤĮȜĮȡȫȞ�ıĮșȡȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�Ȓ�İȟȐȡıİȦȞ�įȚĮ�ȤİȚȡȩȢ�
�Ȝ�Ȥ��țĮȜȑȝȚıȝĮ��ĲȡȠȤȩȢ��țĮȚ�ĲıȚȝİȞĲȠİʌȚįİȡȝȓįĮȢ�ȝİȚȦȝȑȞȦȞ�ĮȞĲȠȤȫȞ�ȝİ�ĲȘ�ȕȠȒșİȚĮ�
ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ��Ȝ�Ȥ��ıȕȠȣȡȐțȚ�Ȓ�ıİ�įȣıȝİȞİȓȢ�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ��ĮȝȝȠȕȠȜȒ�ıİ�
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șȚȟȠĲȡȠʌȚțȒ�ʌȐıĲĮ�ıĲİȡİȫıİȦȞ��įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ��İʌȠȟİȚįȚțȒȢ�ȕȐıȘȢ
ȆĮțĲȫıİȚȢ���ĮȖțȣȡȫıİȚȢ�țĮȚ�ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ�İȚįȚțȫȞ�ĮȖțȣȡȓȦȞ��ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞĮ�Įʌȩ�ȓȞİȢ�
ȐȞșȡĮțĮ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�ǿȅȆ��)53V��įȚĮȝȑĲȡȠȣ�"���PP���ıİ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȝİ�șȚȟȠĲȡȠʌȚțȒ�
İȞȑıȚȝȘ�ʌȐıĲĮ�ıĲİȡİȫıİȦȞ��įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ��İʌȠȟİȚįȚțȒȢ�ȕȐıȘȢ�ȤȦȡȓȢ�įȚĮȜȪĲİȢ��
İĳĮȡȝȠıȝȑȞȘ�įȚĮ�ʌȚıĲȠȜȚȠȪ��ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȕȐșȠȢ��ıİ�ʌȡȠįȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�ȠʌȒ�
įȚĮȝȑĲȡȠȣ�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȑȦȢ���PP�ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ��Įʌȩ�ĲȘ�įȚȐȝİĲȡȠ�ĲȠȣ�ĮȖțȣȡȓȠȣ�ʌĮțĲȫıİȦȢ��ıİ�İȞįİȚțĲȚțȩ�
ȕȐșȠȢ�
ȑȦȢ���İț���įȚĮȞȠȚȤșİȓıĮ�ȝİ�ĲȘ�ȕȠȒșİȚĮ�ȝȘȤĮȞȚțȠȪ�įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ�ȝȑıȠȣ��ıİ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ�
țĮĲĮțȩȡȣĳȠ�Ȓ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ��ıĲȠȚȤİȓȠ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ʌ�Ȥ��ʌȐȞȦ�Įʌȩ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ĲȠȣ�
țİĳĮȜȚȠȪ����İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȠȣ�ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠȣ�ĲȡȩʌȠȣ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĲȠȣ�
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�țĮȚ�ıİ�ĮȞĮȜȠȖȓĮ�ȝİȓȟİȦȢ�����țĮĲȐ�ȕȐȡȠȢ��
ȝİĲĮȟȪ�İʌȠȟİȚįȚțȒȢ�ȡȘĲȓȞȘȢ�țĮȚ�ıțȜȘȡȣȞĲȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȢ��ȒĲȠȚ�ȣȜȚțȩ�ȦȢ�
ȐȞȦ��ĮȞĮȝȓȟİȦȢ�İʌȚĲȩʌȠȣ��ȝİ�ʌȡȠİȡȖĮıȓĮ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�ȠʌȒȢ��țĮșĮȡȚıȝȠȪ�ĲȣȤȩȞ�
ȣʌȠȜİȚȝȝȐĲȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�įȚȐĲȡȘıȘȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȠȣ�ĮȞĮȝİȝȚȖȝȑȞȠȣ�
ȠȝȠȚȠȖİȞȠȪȢ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ��İȡȖĮıȓĮ�ʌȠȣ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�
ǹ��ȉȠȞ�İʌȚȝİȜȒ�țĮșĮȡȚıȝȩ�ĲȘȢ�įȚĮȝȠȡĳȦșİȓıĮȢ�ȠʌȒȢ��ĲȘȞ�ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ�ĲȘȢ��Įʌȩ�
ʌȡȠȧȩȞĲĮ�įȚĮȞȠȓȟİȦȢ��ĲȣȤȩȞ�ȤĮȜĮȡȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİȚȦȝȑȞȦȞ�ĮȞĲȠȤȫȞ���
İȡȖĮıȓĮ�İțĲİȜȠȪȝİȞȘ�ȝİĲȐ�ʌȡȠıȠȤȒȢ�
Ǻ��ȉȘȞ�țȠʌȒ�ĮȞĮʌĲȪȖȝĮĲȠȢ�ĮȖțȣȡȓȠȣ�ȦȢ�ȐȞȦ�ıİ�ȝȒțȠȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�
ĲȘȢ�
ȝİȜȑĲȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȒĲȠȚ�ȝȒțȠȢ�ĮȖțȪȡȦıȘȢ���PLQ�����FP�ĲȝȒȝĮĲȠȢ�ʌȠȣ�șĮ�İȟȑȤİȚ�ĲȘȢ�
ȠʌȒȢ��ȦȢ�ĮȞĮȝȠȞȒ���ĲȘȞ�İȝȕȐʌĲȚıȘ�ȖȚĮ�ĲȠȞ�İȝʌȠĲȚıȝȩ�ĲȘȢ�ĮʌȩȜȘȟȘȢ�ĲȠȣ�ıĲİȜȑȤȠȣȢ�ĲȠȣ�
ĮȖțȣȡȓȠȣ�ʌȠȣ�șĮ�İȖțȚȕȦĲȚıĲİȓ�ıĲȘȞ�ȠʌȒ�ıİ�ȝȓȖȝĮ�ȜİʌĲȩȡȡİȣıĲȘȢ�ȡȘĲȓȞȘȢ�İȝʌȠĲȚıȝȠȪ�
��ıȣıĲĮĲȚțȫȞ��ʌȠȣ�șĮ�ĳȑȡİȚ�ȩȝȦȢ�ıȒȝĮȞıȘ�&Ǽ�țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȢ�ıȣȞȐȝĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�
țĮĲȐ�ǼȣȡȦțȫįȚțĮ�Ǽȃ����������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�țĮȚ�ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ�țĮȚ�
ǻȠȝȚțȒ�
ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ�ıİ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ�ȞĮ�
ȝȠȡĳȠʌȠȚȘșİȓ�
țĮȚ�ȞĮ�ıțȜȘȡȣȞșİȓ��įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȢ�ȡȐȕįȠ�
ī��ȉȘȞ�ĮȞȐȝȚȟȘ�ĲȦȞ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�ĲȠȣ�İʌȠȟİȚįȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ��ʌȠȣ�șĮ�ĳȑȡİȚ�ȩȝȦȢ�
ıȒȝĮȞıȘ�&Ǽ�țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȢ�ıȣȞȐȝĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�țĮĲȐ�ǼȣȡȦțȫįȚțĮ�Ǽȃ����������
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�țĮȚ�ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ�țĮȚ�ǻȠȝȚțȒ�ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ�ıİ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�
ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���ĲȘȞ�ʌĮȡȠȤȑĲİȣıȒ�ĲȠȣ�ıİ�țİȞȑȢ�ĳȪıȚȖȖİȢ�İȚıʌȓİıȘȢ�țĮȚ�ĲȘ�
įȚȠȤȑĲİȣıȒ�ĲȠȣ�ıĲȠ�İıȦĲİȡȚțȩ�ĲȘȢ�ȠʌȒȢ�ȝİ�ĲȡȩʌȠ�İț�ĲȠȣ�ĮȞȦĲȑȡȦ�ĮȞĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ��ȝİ�
ıțȠʌȩ�ĲȘȞ�ʌȐțĲȦıȘ���ĮȖțȪȡȦıȘ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ�ǿȅȆ�ĮȞȦĲȑȡȦ�
ȆȜȒȡȘȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ��İʌȓ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘȢ�ȠʌȒȢ��țĮșĮȡȚȗȩȝİȞȘȢ�
țĮȜȫȢ��
İțĲİȜİıȝȑȞȘȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ĲȚȢ�ȚıȤȪȠȣıİȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ��țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ�țĮȚ�
ĲȚȢ�țĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�Ȓ�ĲȘȢ�ǼʌȓȕȜİȥȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȠȣ�
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ�ĲȘȢ�İȚıțȩȝȚıȘȢ��ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�țĮȚ�
ĮʌȠțȩȝȚıȘȢ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ʌȠȣ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȘșİȓ�
���Ĳİȝ�ĮȖțȣȡȓȠȣ�ıİ�ȠʌȒ�ȦȢ�ȐȞȦ�
ȉȚȝȒ�țĮĲ��ĮʌȠțȠʌȒ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȅțĲȫ�ȤȚȜȚȐįİȢ�įȚĮțȩıȚĮ�ĲȡȚȐȞĲĮ ¼���������
�
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ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�
ȤȡȒıȘ�
ĮȞĲȜȓĮȢ�Ȓ�ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ��īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆĮȡĮȖȦȖȒ�Ȓ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ȓ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȠȣ�ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ�
ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȀȉȈ���ȝİ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�
ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ�
țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĮȣĲȠȪ�İʌȓ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ�Ȓ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȣʌȠįȠȤȒȢ�
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
ȝİȜȑĲȘ�
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȚȢ�ǼȉǼȆ�
�������������ȆĮȡĮȖȦȖȒ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȐ�ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǻȠȞȘĲȚțȒ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ȈțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ�ȠȖțȦįȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�ĮȣıĲȘȡȐ�Ș�ʌȡȠıșȒțȘ�ȞİȡȠȪ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�İʌȓ�
ĲȩʌȠȣ�
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ǼʌȓıȘȢ�ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�Ș�ȤȡȒıȘ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌĮȡȑȜİȣıȘ����
ȜİʌĲȫȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ĮȞȐȝȚȟȘ��İțĲȩȢ�İȐȞ�İĳĮȡȝȠıșȠȪȞ�İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȐ�ʌȡȩıșİĲĮ�ȝİ�ȕȐıȘ�
İȚįȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į��Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȘ�șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�
ȑȡȖȠȣ��
ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�İĳȩıȠȞ�ʌȡȩțİȚĲĮȚ�ȖȚĮ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�Ȓ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��
ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĮįȡĮȞȫȞ��ĲıȚȝȑȞĲȦȞ��ȞİȡȠȪ��ȖȚĮ�
ĲȘȞ�
ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��İĳȩıȠȞ�ĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ�
�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ���ȠȚ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȦȞ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĮįȡĮȞȫȞ�ȣȜȚțȫȞ�
țĮȚ�
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��Ș�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıĲȠ�
İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ʌȡȠȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ�
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĮȞȐ�țĮĲȘȖȠȡȓĮ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�
įĮʌȐȞȘ�
ĲȘȢ�İțȐıĲȠĲİ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȦȞ�
ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ�
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ��ĮȞĲȠȤȒȢ��İȡȖĮıȓȝȠȣ�țȜʌ��ȣʌȩ�ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ�
įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��Ȉİ�ȠȣįİȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�
ȚįȚĮȓĲİȡĮ�
Ș�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�
Ǿ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ�ıİ�
ĲıȚȝȑȞĲȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȘȢ�ȗȘĲȠȪȝİȞȘȢ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ�ȝİ�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�$ȞĮįȩȤȠȣ�
ȕ��ȉĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ʌȡȩıșİĲĮ��ʌȜȒȞ�ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ�țĮȚ�İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȫȞ�ʌȒȟİȦȢ��
ʌȠȣ�
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ��țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ��
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İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�
țĮȚ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�
Ȗ��Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ȤȡȒıİȦȢ�įȠȞȘĲȫȞ�ȝȐȗĮȢ�Ȓ�țĮȚ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȘȢ�ȐȞȦ�
ıĲȐșȝȘȢ�ĲȦȞ�ıțȣȡȠįȠĲȠȣȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ĲİȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ĮȞĮĳȠȡȚțȐ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȠȚȩĲȘĲĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ĮȞȠȤȑȢ�ĲȠȣ�
ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ�
į��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ıĲĮȜȓĮȢ�ĲȦȞ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�
ĲȠȣ�
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȕĮȡȑȜĮȢ���Ș�įĮʌȐȞȘ�ȝİĲȐȕĮıȘȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıĲȘıȓȝĮĲȠȢ�țĮȚ�
İʌȚıĲȡȠĳȒȢ�
ĲȘȢ�ʌȡȑııĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒ��ĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȣȤȩȞ�
ȣʌİȡȤİȚȜȓıİȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�șȑıȘ�ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ�
İ��ǻİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȩıșİĲȘ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�įĮʌȑįȦȞ�İȚįȚțȫȞ�
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ��Ȝ�Ȥ��ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ�įȐʌİįȠ��
ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıİ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��İțĲȩȢ�Įʌȩ�
țİȜȪĳȘ��ĮȥȓįİȢ�țĮȚ�ĲȡȠȪȜȠȣȢ�
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�įȚĮıĲȐıİȚȢ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�įȫįİțĮ ¼�������
�
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ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�
ȤȡȒıȘ�
ĮȞĲȜȓĮȢ�Ȓ�ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ��īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆĮȡĮȖȦȖȒ�Ȓ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ȓ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȠȣ�ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ�
ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȀȉȈ���ȝİ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�
ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ�
țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĮȣĲȠȪ�İʌȓ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ�Ȓ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȣʌȠįȠȤȒȢ�
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
ȝİȜȑĲȘ�
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȚȢ�ǼȉǼȆ�
�������������ȆĮȡĮȖȦȖȒ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȐ�ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǻȠȞȘĲȚțȒ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ȈțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ�ȠȖțȦįȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�ĮȣıĲȘȡȐ�Ș�ʌȡȠıșȒțȘ�ȞİȡȠȪ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�İʌȓ�
ĲȩʌȠȣ�
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ǼʌȓıȘȢ�ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�Ș�ȤȡȒıȘ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌĮȡȑȜİȣıȘ����
ȜİʌĲȫȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ĮȞȐȝȚȟȘ��İțĲȩȢ�İȐȞ�İĳĮȡȝȠıșȠȪȞ�İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȐ�ʌȡȩıșİĲĮ�ȝİ�ȕȐıȘ�
İȚįȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į��Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȘ�șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�
ȑȡȖȠȣ��
ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�İĳȩıȠȞ�ʌȡȩțİȚĲĮȚ�ȖȚĮ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�Ȓ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��
ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĮįȡĮȞȫȞ��ĲıȚȝȑȞĲȦȞ��ȞİȡȠȪ��ȖȚĮ�
ĲȘȞ�
ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��İĳȩıȠȞ�ĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ�
�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ���ȠȚ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȦȞ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĮįȡĮȞȫȞ�ȣȜȚțȫȞ�
țĮȚ�
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��Ș�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıĲȠ�
İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ʌȡȠȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ�
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĮȞȐ�țĮĲȘȖȠȡȓĮ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�
įĮʌȐȞȘ�
ĲȘȢ�İțȐıĲȠĲİ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȦȞ�
ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ�
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ��ĮȞĲȠȤȒȢ��İȡȖĮıȓȝȠȣ�țȜʌ��ȣʌȩ�ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ�
įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��Ȉİ�ȠȣįİȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�
ȚįȚĮȓĲİȡĮ�
Ș�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�
Ǿ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ�ıİ�
ĲıȚȝȑȞĲȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȘȢ�ȗȘĲȠȪȝİȞȘȢ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ�ȝİ�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�$ȞĮįȩȤȠȣ�
ȕ��ȉĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ʌȡȩıșİĲĮ��ʌȜȒȞ�ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ�țĮȚ�İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȫȞ�ʌȒȟİȦȢ��
ʌȠȣ�
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ��țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ��
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İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�
țĮȚ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�
Ȗ��Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ȤȡȒıİȦȢ�įȠȞȘĲȫȞ�ȝȐȗĮȢ�Ȓ�țĮȚ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȘȢ�ȐȞȦ�
ıĲȐșȝȘȢ�ĲȦȞ�ıțȣȡȠįȠĲȠȣȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ĲİȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ĮȞĮĳȠȡȚțȐ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȠȚȩĲȘĲĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ĮȞȠȤȑȢ�ĲȠȣ�
ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ�
į��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ıĲĮȜȓĮȢ�ĲȦȞ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�
ĲȠȣ�
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȕĮȡȑȜĮȢ���Ș�įĮʌȐȞȘ�ȝİĲȐȕĮıȘȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıĲȘıȓȝĮĲȠȢ�țĮȚ�
İʌȚıĲȡȠĳȒȢ�
ĲȘȢ�ʌȡȑııĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒ��ĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȣȤȩȞ�
ȣʌİȡȤİȚȜȓıİȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�șȑıȘ�ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ�
İ��ǻİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȩıșİĲȘ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�įĮʌȑįȦȞ�İȚįȚțȫȞ�
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ��Ȝ�Ȥ��ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ�įȐʌİįȠ��
ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıİ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��İțĲȩȢ�Įʌȩ�
țİȜȪĳȘ��ĮȥȓįİȢ�țĮȚ�ĲȡȠȪȜȠȣȢ�
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�įȚĮıĲȐıİȚȢ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ȑȞĮ ¼�������
�
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ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�
ȤȡȒıȘ�
ĮȞĲȜȓĮȢ�Ȓ�ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ��īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆĮȡĮȖȦȖȒ�Ȓ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ȓ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȠȣ�ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ�
ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȀȉȈ���ȝİ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�
ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ�
țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĮȣĲȠȪ�İʌȓ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ�Ȓ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȣʌȠįȠȤȒȢ�
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
ȝİȜȑĲȘ�
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȚȢ�ǼȉǼȆ�
�������������ȆĮȡĮȖȦȖȒ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȐ�ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǻȠȞȘĲȚțȒ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ȈțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ�ȠȖțȦįȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�ĮȣıĲȘȡȐ�Ș�ʌȡȠıșȒțȘ�ȞİȡȠȪ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�İʌȓ�
ĲȩʌȠȣ�
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ǼʌȓıȘȢ�ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�Ș�ȤȡȒıȘ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌĮȡȑȜİȣıȘ����
ȜİʌĲȫȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ĮȞȐȝȚȟȘ��İțĲȩȢ�İȐȞ�İĳĮȡȝȠıșȠȪȞ�İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȐ�ʌȡȩıșİĲĮ�ȝİ�ȕȐıȘ�
İȚįȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į��Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȘ�șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�
ȑȡȖȠȣ��
ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�İĳȩıȠȞ�ʌȡȩțİȚĲĮȚ�ȖȚĮ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�Ȓ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��
ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĮįȡĮȞȫȞ��ĲıȚȝȑȞĲȦȞ��ȞİȡȠȪ��ȖȚĮ�
ĲȘȞ�
ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��İĳȩıȠȞ�ĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ�
�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ���ȠȚ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȦȞ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĮįȡĮȞȫȞ�ȣȜȚțȫȞ�
țĮȚ�
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��Ș�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıĲȠ�
İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ʌȡȠȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ�
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĮȞȐ�țĮĲȘȖȠȡȓĮ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�
įĮʌȐȞȘ�
ĲȘȢ�İțȐıĲȠĲİ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȦȞ�
ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ�
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ��ĮȞĲȠȤȒȢ��İȡȖĮıȓȝȠȣ�țȜʌ��ȣʌȩ�ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ�
įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��Ȉİ�ȠȣįİȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�
ȚįȚĮȓĲİȡĮ�
Ș�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�
Ǿ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ�ıİ�
ĲıȚȝȑȞĲȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȘȢ�ȗȘĲȠȪȝİȞȘȢ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ�ȝİ�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�$ȞĮįȩȤȠȣ�
ȕ��ȉĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ʌȡȩıșİĲĮ��ʌȜȒȞ�ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ�țĮȚ�İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȫȞ�ʌȒȟİȦȢ��
ʌȠȣ�
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ��țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ��
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İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�
țĮȚ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�
Ȗ��Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ȤȡȒıİȦȢ�įȠȞȘĲȫȞ�ȝȐȗĮȢ�Ȓ�țĮȚ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȘȢ�ȐȞȦ�
ıĲȐșȝȘȢ�ĲȦȞ�ıțȣȡȠįȠĲȠȣȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ĲİȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ĮȞĮĳȠȡȚțȐ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȠȚȩĲȘĲĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ĮȞȠȤȑȢ�ĲȠȣ�
ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ�
į��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ıĲĮȜȓĮȢ�ĲȦȞ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�
ĲȠȣ�
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȕĮȡȑȜĮȢ���Ș�įĮʌȐȞȘ�ȝİĲȐȕĮıȘȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıĲȘıȓȝĮĲȠȢ�țĮȚ�
İʌȚıĲȡȠĳȒȢ�
ĲȘȢ�ʌȡȑııĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒ��ĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȣȤȩȞ�
ȣʌİȡȤİȚȜȓıİȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�șȑıȘ�ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ�
İ��ǻİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȩıșİĲȘ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�įĮʌȑįȦȞ�İȚįȚțȫȞ�
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ��Ȝ�Ȥ��ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ�įȐʌİįȠ��
ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıİ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��İțĲȩȢ�Įʌȩ�
țİȜȪĳȘ��ĮȥȓįİȢ�țĮȚ�ĲȡȠȪȜȠȣȢ�
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�įȚĮıĲȐıİȚȢ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȞİȞȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ ¼������
�

ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ȀĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ȜȚșȩįİȝĮ�ȝİ�țȡȠțȐȜİȢ�țĮȚ�ȤĮȜȚțȩįİȝĮ�Ȓ�ıțȣȡȩįİȝĮ��Ȃİ�ȜȚșȩįİȝĮ�
Įʌȩ�
țȡȠțȐȜİȢ�țĮȚ�ȤĮȜȚțȩįİȝĮ�ȝİ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�ĮȞȐ�P��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ�ȜȚșȩįİȝĮ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠ�Įʌȩ�țȡȠțȐȜİȢ�țĮȚ�ȤĮȜȚțȩįİȝĮ�Ȓ�
ıțȣȡȩįİȝĮ��ıİ�RʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�
įȐʌİįȠ�
İȡȖĮıȚȫȞ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��Ș�
ĮȞȐȝȚȟȘ�
�ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ�Ȓ�ȝİ�ĮȞĮȝȚțĲȒȡĮ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ�ıĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�
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Įʌȩ�
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ǼȚįȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�
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ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮĳĮȓȡİıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȡȩıșİĲȦȞ�
țĮĲĮıțİȣȫȞ�
țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��ȩʌȦȢ�ʌȡȓȗİȢ��įȚĮțȩʌĲİȢ��ĳȦĲȚıĲȚțȐ��ıĲȩȝȚĮ��ıȫȝĮĲĮ�șȑȡȝĮȞıȘȢ�țȜʌ��
țĮșȫȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ��įĮʌȑįȥȞ��
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ȞĮ�
ʌȡȠțȪȥȘ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȤȡȒıȘ�ĮȣĲȠțȠȜȜȒĲȦȞ�ĲĮȚȞȚȫȞ��ĳȪȜȜȦȞ�
ȞȐȨȜȠȞ��ȠȚțȠįȠȝȚțȠȪ�ȤĮȡĲȚȠȪ�țȜʌ�
ȕ��ȉĮ�ȑĲȠȚȝĮ�ıȣıțİȣĮıȝȑȞĮ�ȣȜȚțȐ�ȕĮĳȒȢ�Ȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ĮıĲȐȡȚĮ�țȜʌ���
șĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȦȢ�ȑȤȠȣȞ��ȤȦȡȓȢ�ĮȡĮȓȦȝĮ�ȝİ�įȚĮȜȪĲİȢ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�
ĮȣĲȩ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ȅȚ�ıȣȞșȒțİȢ�șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ�țĮȚ�ȣȖȡĮıȓĮȢ�
ȖȚĮ�
ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�İțȐıĲȠȣ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�ȠȚ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌĮȡĮȖȦȖȩ�
Ȗ��ȅĲĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Ș�ʌȜȘȡȦȝȒ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
İțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ�ıĲȚȢ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��İıȦĲİȡȚțȑȢ�Ȓ�
İȟȦĲİȡȚțȑȢ��įİȞ�șĮ�İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ʌȠȣ�ĮĳȠȡȠȪȞ�ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ�
ĲȘȢ�
ĲȚȝȒȢ�ĲȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ�ȠȡȚıȝȑȞȠ�ȪȥȠȢ�
�į��ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�Ș�ʌȡȠıȠȤȒ�ıĲĮ�ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ĭȪȜȜȠ�ǹıĳĮȜȠȪȢ�ȋȡȒıİȦȢ�ĲȠȣ�
ȊȜȚțȠȪ�
�06'6��0DWHULDO�6DIHW\�'DWD�6KHHW��ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ�ĲȠȣ��ȉȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ʌȠȣ�
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�İțȐıĲȠĲİ�ȣȜȚțȩ�șĮ�İȓȞĮȚ�İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ȝİ�ĲĮ�
țĮĲȐȜȜȘȜĮ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȂǹȆ���ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�Ș�įĮʌȐȞȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���țĮȜȣʌĲȠȝȑȞȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������
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ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ����ǹȡșȡȠ��
��ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ�İʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�ȣȜȚțȐ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ȝİ�ʌȡȠĮȞĮȝȚȖȝȑȞĮ�ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ�ȣȜȚțȐ�İȞĲȩȢ�ıĳȡĮȖȚıȝȑȞȘȢ�
ıȣıțİȣĮıȓĮȢ��țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ���������ȝİ�ıȒȝĮȞıȘ�&(���İțĲİȜȠȣȝȑȞȘ�İʌȓ�
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�
İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȝİ�ȥȒțĲȡĮ�Ȓ�ȡȠȜȜȩ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��Ƞ�
țĮșĮȡȚıȝȩȢ�țĮȚ�ʌȜȪıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�İʌȓıĲȡȦıȘȢ�țĮȚ�Ș�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�
ıȪȝĳȦȞĮ�
ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�İȞȚıȤȣĲȚțȠȪ�
ʌȡȩıĳȣıȘȢ��ĮıĲĮȡȚȠȪ���ıȣȝȕĮĲȠȪ�ȝİ�ĲȠ�ȣȜȚțȩ��ĮȞ�ĮȣĲȩ�ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠȞ�
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�
ĲȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȠȪȢ�ȣȜȚțȠȪ��ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠ�ĮʌȩȕĮȡȠ�ĲȦȞ�
ıȣıțİȣĮıȚȫȞ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ�
īİȞȚțȠȚ�ȩȡȠȚ�
�Į��ȁȩȖȦ�ĲȘȢ�ȝİȖȐȜȘȢ�ʌȠȚțȚȜȓĮȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�
ĮȣĲȫȞ�ʌȠȣ�ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ�ıİ�țȐșİ�ȐȡșȡȠ�ĲȘȢ�ʌĮȡȠȪıĮȢ�İȞȩĲȘĲĮȢ��Ș�İʌȚȜȠȖȒ�ĲȠȣ�ʌȡȠȢ�
İȞıȦȝȐĲȦıȘ�ȣȜȚțȠȪ�Ȓ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�ȣʌȩțİȚĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȑȖțȡȚıȘ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ȝİĲȐ�Įʌȩ�
ıȤİĲȚțȒ�ʌȡȩĲĮıȘ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ��ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ�Įʌȩ�ĳȣȜȜȐįȚȠ�ĲİȤȞȚțȫȞ�įİįȠȝȑȞȦȞ�
ĲȠȣ�
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�țĮȚ�ıĲȠȚȤİȓĮ�İʌȚĲȣȤȠȪȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȠȣ�ıİ�ʌĮȡİȝĳİȡȒ�ȑȡȖĮ�
�ȕ��ȉĮ�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ�ȣȜȚțȐ�șĮ�ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ıĲȚȢ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȑȢ�
ĲȠȣȢ�ıȣıțİȣĮıȓİȢ�İʌȓ�ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�șĮ�ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�țĮĲ
�İȜȐȤȚıĲȠȞ�Ș�ȠȞȠȝĮıȓĮ�ĲȠȣ�
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ��ĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİȤȩȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ıĲȘȞ�ıȣıțİȣĮıȓĮ�
�Ȗ��Ǿ�ȤȡȒıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȝʌİȚȡȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ
�į��ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�Ș�ʌȡȠıȠȤȒ�ıĲĮ�ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ĭȪȜȜȠ�ǹıĳĮȜȠȪȢ�ȋȡȒıİȦȢ�ĲȠȣ�
ȊȜȚțȠȪ�
�06'6��0DWHULDO�6DIHW\�'DWD�6KHHW��ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ�ĲȠȣ��ȉȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ʌȠȣ�
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�İțȐıĲȠĲİ�ȣȜȚțȩ�șĮ�İȓȞĮȚ�İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ȝİ�ĲĮ�
țĮĲȐȜȜȘȜĮ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȂǹȆ���ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�Ș�įĮʌȐȞȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȋȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������
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ȅǿȀ�ȃ�����ǹȡșȡȠ��
ǼʌȚțȩȜȜȘıȘ�ǿȞȠʌȜȚıȝȑȞȦȞ�ȆȠȜȣȝİȡȫȞ��ǼʌȚțȩȜȜȘıȘ�ȣĳĮıȝȐĲȦȞ��ǼȞȓıȤȣıȘ���
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�
ȑȞĮȞĲȚ�įȚȐĲȝȘıȘȢ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�İʌȚțȩȜȜȘıȘ����ıĲȡȫıİȦȞ�
ȝİ�
ȝȐĲȚıȝĮ�İȞȫıİȦȞ�!��FP��ʌȠȜȣȝİȡȫȞ�ȣĳĮıȝȐĲȦȞ�ȠʌȜȚıȝȑȞȦȞ�ȝİ�ĮȞșȡĮțȠȞȒȝĮĲĮ�
ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ȅǿȀ�����
ǼȞȓıȤȣıȘ���ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�İʌȚțȩȜȜȘıȘ
ȚȞȠʌȜȚıȝȑȞȦȞ�ȣĳĮıȝȐĲȦȞ�ĮȞșȡĮțȠȞȘȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȡȘĲȚȞȩțȠȜȜĮȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲȘȞ
Ǽ�ȉǼ�Ȇ����������������ǼȞȓıȤȣıȘ���ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ
ıțȣȡȩįİȝĮ�ȝİ�İʌȚțȩȜȜȘıȘ�ȣĳĮıȝȐĲȦȞ�Įʌȩ�ȚȞȠʌȜȚıȝȑȞĮ�ʌȠȜȣȝİȡȒ��)53�ȣĳȐıȝĮĲĮ���
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�İȞȩȢ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȠȪ�ȝȑĲȡȠȣ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȚȞȠʌȜȚıȝȑȞȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ʌȡȠȝȘșİȓĮȢ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıȘȢ�ȣȜȚțȫȞ�ȖȚĮ
ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ
ĮʌȠșȒțİȣıȘ�țĮȚ�ĳȪȜĮȟȘ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıȘȢ�ȣȜȚțȫȞ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȤȡȒıȘȢ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĳȪȜĮȟȒ�ĲȠȣȢ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ș�įĮʌȐȞȘ
ʌȡȠİȡȖĮıȚȫȞ��ʌȑȡĮȞ�ĮȣĲȫȞ�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�ıĲȚȢ�Ǽ�ȉǼ�Ȇ��������������
țĮȚ�������������Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ
ĲİȜȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĮʌȩșİıȘ�ıĲȠȞ�ȤȫȡȠ
ĳȩȡĲȦıȘȢ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ�ʌȠȣ�ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȤȡȒıȘȢ�ʌİʌȚİıȝȑȞȠȣ�ĮȑȡĮ�țĮȚ�ȞİȡȠȪ��Ș�
țĮĲĮȞȐȜȦıȘ
ȡİȪȝĮĲȠȢ��ĲĮ�ȝȑıĮ�ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ�ĲȠȣ�țȠȞȚȠȡĲȠȪ��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ȝȑıȦȞ�ĮĲȠȝȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ�ț�Ȝ�ʌ���Ș�įĮʌȐȞȘ�ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ�țĮȚ�ĮıĳȐȜȚıȘȢ�ĲȠȣ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��İȜȑȖȤȦȞ��įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ�ȝȑĲȡȦȞ�țĮȚ
İʌĮȞİȜȑȖȤȦȞ�
����P����ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ȆİȞȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ ¼������
�
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ȉȅǿȋȅȆȅǿǿǼȈ��ǼȆǿȋȇǿȈȂǹȉǹ
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ȅʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�įȚĮțȑȞȠȣȢ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ�ȠʌĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ��[��[���FP��
ȆȐȤȠȣȢ�����
ʌȜȓȞșȠȣ��įȡȠȝȚțȠȓ�ĲȠȓȤȠȚ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ȆȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�įȚȐțİȞȠȣȢ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ�ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��[��[���FP��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȉȠȓȤȠȚ�Įʌȩ�ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ���ıİ�
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�țĮȚ�ıĲȐșȝȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȝİ�ȑĲȠȚȝȠ�țȠȞȓĮȝĮ�țĲȚıȓȝĮĲȠȢ�ʌĮȡĮįȚįȩȝİȞȠ�
ıİ�ıȚȜȩ�Ȓ�ȝİ�ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ʌȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
Į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
ȠʌĲȠʌȜȓȞșȦȞ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ��������ȈĲȠȚȤİȓĮ�ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ�Įʌȩ�ȐȡȖȚȜȠ����ȝİ�ıȒȝĮȞıȘ�
&(��
Ș�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ĮȞȐȝȚȟȘȢ�țĮȚ�ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ�ĲȠȣ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ��
ȠȚ�
ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��ĲĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ș�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�țĮȚ�ĳșȠȡȐ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�
ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ�țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ĲȠȪȕȜȦȞ�țĮȚ�Ș�ȤȡȒıȘ�
ȑĲȠȚȝȠȣ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�������ȝİ�ıȒȝĮȞıȘ�&(�Ȓ�
ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ʌȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ
ȕ��ȈĲȘ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�İȞįİȤȩȝİȞȘ�ȤȡȒıȘ�ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ�
ʌȡȠıȝȓțĲȦȞ�
țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ��ĮȜȜȐ�įİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȕȐȞİĲĮȚ�
Ȗ��ȈĲȘ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�įİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȕȐȞȠȞĲĮȚ�țĮȚ�ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�
��ĲĮ�ĲȣȤȩȞ�ȤȡȦıĲȚțȐ�țĮȚ�ĮȞĲȚıȣȡȡȚțȞȦĲȚțȐ�ʌȡȩıȝȚțĲĮ�țĮȚ�ĲĮ�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�
ıĲȠȚȤİȓĮ��ʌȜȑȖȝĮĲĮ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ�ıȣȞįİȝȠȚ�țĮȚ�ĮȖțȪȡȚĮ�Įʌȩ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�ȤȐȜȣȕĮ�
��Ș�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȣȖȡȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ�ȝİȝȕȡĮȞȫȞ�țĮȚ�Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ȞİȡȠȤȣĲȫȞ�țĮȚ�
țĮʌĮțȚȫȞ
��Ș�ʌȜȒȡȦıȘ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ȝĮıĲȓȤȘ
 �Ș�țĮĲĮıțİȣȒ�ĮȞȦĳȜȓȦȞ��ʌȠįȚȫȞ�țĮȚ�țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ�Ȓ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ�įȚĮȗȦȝȐĲȦȞ
į��ȅȚ�ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȚ�șĮ�ĮʌȠȡȡȠĳȠȪȞ�Ȟİȡȩ�ȑȦȢ�țĮȚ�����țĮĲȐ�ȟȘȡȩ�ȕȐȡȠȢ�țĮȚ�șĮ�ȑȤȠȣȞ�
İȜȐȤȚıĲȘ�ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�șȜȓȥȘ��ȠȚ�ȝİȞ�ʌȜȒȡİȚȢ�țĮȚ�ȠȚ�įȚȐĲȡȘĲȠȚ�ȝİ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�ȠʌȑȢ�����
1�PP���ȠȚ�įİ�įȚȐĲȡȘĲȠȚ�ȝİ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�ȠʌȑȢ�����1�PP��
ȆȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�įȚȐțİȞȠȣȢ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ�ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��[�[���FP��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȉȠȓȤȠȚ�Įʌȩ�ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ���ıİ�
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�țĮȚ�ıĲȐșȝȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȝİ�ȑĲȠȚȝȠ�țȠȞȓĮȝĮ�țĲȚıȓȝĮĲȠȢ�ʌĮȡĮįȚįȩȝİȞȠ�
ıİ�ıȚȜȩ�Ȓ�ȝİ�ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ʌȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ����������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�įȪȠ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ȅʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�įȚĮțȑȞȠȣȢ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ�ȠʌĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ��[��[���FP��
ȆȐȤȠȣȢ���
�ȝȚȐȢ��ʌȜȓȞșȠȣ��ȝʌĮĲȚțȠȓ�ĲȠȓȤȠȚ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ȆȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�įȚȐțİȞȠȣȢ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ�ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��[��[���FP��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȉȠȓȤȠȚ�Įʌȩ�ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ���ıİ�
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�țĮȚ�ıĲȐșȝȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȝİ�ȑĲȠȚȝȠ�țȠȞȓĮȝĮ�țĲȚıȓȝĮĲȠȢ�ʌĮȡĮįȚįȩȝİȞȠ�
ıİ�ıȚȜȩ�Ȓ�ȝİ�ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ʌȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
Į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
ȠʌĲȠʌȜȓȞșȦȞ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ��������ȈĲȠȚȤİȓĮ�ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ�Įʌȩ�ȐȡȖȚȜȠ����ȝİ�ıȒȝĮȞıȘ�
&(��
Ș�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ĮȞȐȝȚȟȘȢ�țĮȚ�ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ�ĲȠȣ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ��
ȠȚ�
ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��ĲĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ș�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�țĮȚ�ĳșȠȡȐ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�
ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ�țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ĲȠȪȕȜȦȞ�țĮȚ�Ș�ȤȡȒıȘ�
ȑĲȠȚȝȠȣ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�������ȝİ�ıȒȝĮȞıȘ�&(�Ȓ�
ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ʌȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ
ȕ��ȈĲȘ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�İȞįİȤȩȝİȞȘ�ȤȡȒıȘ�ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ�
ʌȡȠıȝȓțĲȦȞ�
țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ��ĮȜȜȐ�įİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȕȐȞİĲĮȚ�
Ȗ��ȈĲȘ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�įİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȕȐȞȠȞĲĮȚ�țĮȚ�ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�
��ĲĮ�ĲȣȤȩȞ�ȤȡȦıĲȚțȐ�țĮȚ�ĮȞĲȚıȣȡȡȚțȞȦĲȚțȐ�ʌȡȩıȝȚțĲĮ�țĮȚ�ĲĮ�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�
ıĲȠȚȤİȓĮ��ʌȜȑȖȝĮĲĮ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ�ıȣȞįİȝȠȚ�țĮȚ�ĮȖțȪȡȚĮ�Įʌȩ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�ȤȐȜȣȕĮ�
��Ș�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȣȖȡȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ�ȝİȝȕȡĮȞȫȞ�țĮȚ�Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ȞİȡȠȤȣĲȫȞ�țĮȚ�
țĮʌĮțȚȫȞ
��Ș�ʌȜȒȡȦıȘ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ȝĮıĲȓȤȘ
 �Ș�țĮĲĮıțİȣȒ�ĮȞȦĳȜȓȦȞ��ʌȠįȚȫȞ�țĮȚ�țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ�Ȓ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ�įȚĮȗȦȝȐĲȦȞ
į��ȅȚ�ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȚ�șĮ�ĮʌȠȡȡȠĳȠȪȞ�Ȟİȡȩ�ȑȦȢ�țĮȚ�����țĮĲȐ�ȟȘȡȩ�ȕȐȡȠȢ�țĮȚ�șĮ�ȑȤȠȣȞ�
İȜȐȤȚıĲȘ�ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�șȜȓȥȘ��ȠȚ�ȝİȞ�ʌȜȒȡİȚȢ�țĮȚ�ȠȚ�įȚȐĲȡȘĲȠȚ�ȝİ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�ȠʌȑȢ�����
1�PP���ȠȚ�įİ�įȚȐĲȡȘĲȠȚ�ȝİ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�ȠʌȑȢ�����1�PP��
ȆȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�įȚȐțİȞȠȣȢ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ�ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��[�[���FP��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȉȠȓȤȠȚ�Įʌȩ�ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ���ıİ�
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�țĮȚ�ıĲȐșȝȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȝİ�ȑĲȠȚȝȠ�țȠȞȓĮȝĮ�țĲȚıȓȝĮĲȠȢ�ʌĮȡĮįȚįȩȝİȞȠ�
ıİ�ıȚȜȩ�Ȓ�ȝİ�ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ʌȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ����������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ�ĲȡȓĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�
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ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ǻȚĮȗȫȝĮĲĮ��ıİȞȐȗ��Įʌȩ�İȜĮĳȡȐ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��īȡĮȝȝȚțȐ�įȚĮȗȫȝĮĲĮ��ıİȞȐȗ��
įȡȠȝȚțȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȖȡĮȝȝȚțȫȞ�įȚĮȗȦȝȐĮĲȦȞ��ıİȞȐȗ���ʌȠįȚȫȞ�Ȓ�ĮȞȦĳȜȓȦȞ�ĲȠȓȤȦȞ�
ʌȜȘȡȫıİȦȢ�ȝİ�
ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������țĮȚ�İȜĮĳȡȩ�ȠʌȜȚıȝȩ�%���&��ȝȑȤȡȚ��ĭ���ȝİ�
ıȣȞįİĲȒȡİȢ�
ĭ�������įȚĮĲȠȝȒȢ�ȑȦȢ������P���ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȠȚ�ʌȜȐȖȚİȢ�
ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��ĲĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ș�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�țĮȚ�ĳșȠȡȐ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
țĮȚ�Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ�ȣȜȚțȫȞ�
ȈĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�įȚĮȗȦȝȐĲȦȞ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��Ș�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�
ȐȡșȡȠȣ�ʌȡȠıĮȣȟȐȞİĲĮȚ�ĮȞĮȜȠȖȚțȐ�ȝİ�ȕȐıȘ�İȝȕĮįȩȞ��Ǽȝȕ��������P����ȩĲĮȞ�ıİ�
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȠʌȜȚıȝȩȢ�ʌȑȡĮȞ�ĲȦȞ��ĭ����Ș�įȚĮĳȠȡȐ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�
ȃǼȉ�
ȅǿȀ������
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ȑȟȚ�țĮȚ�ȅȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�

ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ǻȚĮȗȫȝĮĲĮ��ıİȞȐȗ��Įʌȩ�İȜĮĳȡȐ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��īȡĮȝȝȚțȐ�įȚĮȗȫȝĮĲĮ��ıİȞȐȗ��
ȝʌĮĲȚțȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȖȡĮȝȝȚțȫȞ�įȚĮȗȦȝȐĮĲȦȞ��ıİȞȐȗ���ʌȠįȚȫȞ�Ȓ�ĮȞȦĳȜȓȦȞ�ĲȠȓȤȦȞ�
ʌȜȘȡȫıİȦȢ�ȝİ�
ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������țĮȚ�İȜĮĳȡȩ�ȠʌȜȚıȝȩ�%���&��ȝȑȤȡȚ��ĭ���ȝİ�
ıȣȞįİĲȒȡİȢ�
ĭ�������įȚĮĲȠȝȒȢ�ȑȦȢ������P���ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȠȚ�ʌȜȐȖȚİȢ�
ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��ĲĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ș�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�țĮȚ�ĳșȠȡȐ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
țĮȚ�Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ�ȣȜȚțȫȞ�
ȈĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�įȚĮȗȦȝȐĲȦȞ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��Ș�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�
ȐȡșȡȠȣ�ʌȡȠıĮȣȟȐȞİĲĮȚ�ĮȞĮȜȠȖȚțȐ�ȝİ�ȕȐıȘ�İȝȕĮįȩȞ��Ǽȝȕ��������P����ȩĲĮȞ�ıİ�
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȠʌȜȚıȝȩȢ�ʌȑȡĮȞ�ĲȦȞ��ĭ����Ș�įȚĮĳȠȡȐ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�
ȃǼȉ�
ȅǿȀ������
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�İȞȞȑĮ�țĮȚ�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�
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ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
��īȣȥȠıĮȞȓįİȢ�ĮȞșȣȖȡȑȢ��İʌȓʌİįİȢ��ʌȐȤȠȣȢ����PP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
īȣȥȠıĮȞȓįİȢ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤȒȝĮĲȠȢ��ʌȜȐĲȠȣȢ�țĮȚ�ȝȒțȠȣȢ��țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ������ȝİ�
ıȒȝĮȞıȘ�
&(��ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȑȞįȣıȘ�ĲȠȓȤȦȞ�Ȓ�ȐȜȜȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ʌȜȒȞ�ȥİȣįȠȡȠĳȫȞ��İȝȕĮįȠȪ�
İĲȠȓȝȠȣ�
ĳȪȜȜȠȣ�ȐȞȦ�ĲȦȞ������P���İʌȓ�ıțİȜİĲȠȪ�Ȓ�ȝȘ��Ƞ�ĲȣȤȩȞ�ıțİȜİĲȩȢ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�
ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�
ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ıĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȤȡȒıȘȢ�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ�İȝȕĮįȠȪ�İĲȠȓȝȠȣ�ĳȪȜȜȠȣ�
ȝȚțȡȩĲİȡȠȣ�Įʌȩ������P���ȠȚ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ����������İȦȢ����������ʌȡȠıĮȣȟȐȞȠȞĲĮȚ�
ȝİ�ĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ����������
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ȑȟȚ�țĮȚ�ȅȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�
��ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĲȡȚʌĲȐ�Ȓ�ʌĮĲȘĲȐ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĲȡȚʌĲȐ�Ȓ�ʌĮĲȘĲȐ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ʌȐȤȠȣȢ�����
FP��İȚȢ�ĲȡİȓȢ�ıĲȡȫıİȚȢ��İʌȓ�ĲȠȓȤȦȞ�Ȓ�ȠȡȠĳȫȞ��ıİ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�ȑįĮĳȠȢ��țĮȚ�
ıİ�ȪȥȠȢ�ȝȑȤȡȚ������P�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�
�������������ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ȝİ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ�ʌȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��
ȆȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ��ȝİ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�ĲȠȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�ȝȘȤĮȞȚțȩ�
İȟȠʌȜȚıȝȩ��İȚįȚțȐ�İȡȖĮȜİȓĮ�țĮȚ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�İȡȖĮıȓĮȢ�
īİȞȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�
Į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞĮ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ��İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�
ȣȜȚțȐ��
��ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȠȣ�İʌȚȤȡȓıȝĮĲȠȢ��ȩʌȦȢ�ĮĳĮȓȡİıȘ�
ȡȪʌȦȞ��ȝİ�
țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ĮʌȠȡȡȣʌĮȞĲȚțȩ���ȝȠȪȤȜĮȢ��ȝİ�ȝȣțȘĲȠțĲȩȞȠ�įȚȐȜȣȝĮ���ȤĮȜĮȡȫȞ�ȣȜȚțȫȞ��ȝİ�
ȕȠȪȡĲıȚıȝĮ��țȜʌ
��Ǿ�ĮʌȠțȠʌȒ�ȝİȖȐȜȦȞ�İȟȠȤȫȞ�ĲȘȢ�ȣʌȠțİȓȝİȞȘȢ�ıĲȡȫıȘȢ
��Ǿ�ȪȖȡĮȞıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�
��Ǿ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ʌĮȡĮțİȓȝİȞȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�țĮȚ�Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣȢ�ȝİĲȐ�ĲȠ�ʌȑȡĮȢ�ĲȘȢ�
İȡȖĮıȓĮȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�İʌȚțȐȜȣȥȘ�ĮȖȦȖȫȞ�ȝİ�ȠȚțȠįȚțȩ�ȤĮȡĲȓ�
��Ǿ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȐțȦȞ�ȗȣȖȓıȝĮĲȠȢ��țĮĲĮțȠȡȪĳȦȞ�ȠįȘȖȫȞ��ȟȪȜȚȞȦȞ�ȠįȘȖȫȞ�
ȠȡȚȠșȑĲȘıȘȢ�
țİȞȫȞ�țĮȚ�ȠȡȓȦȞ�țȜʌ
Ȗ��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�įİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���İțĲȩȢ�ȐȞ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ȡȘĲȐ�ıĲȘȞȞ�
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�ĲȠȣȢ��ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ��İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ��
��ǼʌȐȜİȚȥȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ�İȖțİțȡȚȝȑȞȠ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ
��ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȜİȖȝȐĲȦȞ�Ȓ�ıțİȜİĲȫȞ�ȣʌȠįȠȤȒȢ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ĲȪʌȠȣ�
į��ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ȚıȤȪȠȣȞ�
��īȚĮ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ȝİĲĮȕȠȜȒ�ĲȘȢ�ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘȢ�ıĲȘȞ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�
ıȪȞșİıȘ�ĲȦȞ�
țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ��ȝİĲĮȕȠȜȑȢ�ĲȘȢ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ�įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ�ĲȘȢ�ȐȝȝȠȣ��ĲȠȣ�
ȝĮȡȝĮȡȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĲȘȢ�ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ�ĲȠȣ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ıĲĮ�ȣȜȚțȐ�ĮȣĲȐ��
��ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ĲȡȩʌȠ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ��ȝİ�ĲȠ�ȤȑȡȚ�Ȓ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȝȘȤĮȞȒ��
��īȚĮ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�
��īȚĮ�ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ�ıȣȞșȒțİȢ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��Ȝ�Ȥ��țĮȚ�ȖȚĮ�İȞįİȤȩȝİȞİȢ�
įȚĮțȠʌȑȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȜȩȖȦ�țĮȚȡȚțȫȞ�ıȣȞșȘțȫȞ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ĲȑııİȡĮ ¼������
�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ǼȆǼȃǻȊȈǼǿȈ��ǼȆǿȈȉȇȍȈǼǿȈ
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�*5283����įȚĮıĲȐıİȦȞ���[���FP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��ȘȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�ĮȞȣȐȜȦĲĮ��ȑȖȤȡȦȝĮ��
ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȠĲȘĲĮȢ�ȑȦȢ�������ĮȞĲȠȤȒȢ�ıİ�ĮʌȩĲȡȚȥȘ��*5283�����įȚĮıĲȐıİȦȞ�
��[���
FP��ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ıȤİįȓȠȣ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�
ǼȉǼȆ��������������ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��İıȦĲİȡȚțȑȢ�țĮȚ�İȟȦĲİȡȚțȑȢ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�ȝİ�
ĮȡȝȠȪȢ���ȑȦȢ���PP��ıİ�ıĲȡȫıȘ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��Ȓ�ȝİ�țȩȜȜĮ�
ʌȜĮțȚįȓȦȞ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ��������ıȣȝȕĮĲȒ�ȝİ�ĲȘȞ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�ȣʌȠįȠȝȒ��Ș�ʌȜȒȡȦıȘ�
ĲȦȞ�
ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ȝĮȪȡȠȣ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ��Ȓ�ȝİ�İȚįȚțȠ�ȣȜȚțȩ�
ʌȜȘȡȫıİȦȢ�ıȣȝȕĮĲȩ�ȝİ�ĲĮ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�țĮȚ�Ƞ�İʌȚȝİȜȒȢ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�ĲİȜȚțȒȢ�
İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�
ȆȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�ȤȐȡĮȟȘȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ�
ȝİ�ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ�ȑȞĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�

ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�*5283����įȚĮıĲȐıİȦȞ���[���FP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��ȘȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�ĮȞȣȐȜȦĲĮ��ȑȖȤȡȦȝĮ��
ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȠĲȘĲĮȢ�ȑȦȢ�������ĮȞĲȠȤȒȢ�ıİ�ĮʌȩĲȡȚȥȘ��*5283�����įȚĮıĲȐıİȦȞ�
��[���
FP��ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ıȤİįȓȠȣ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�
ǼȉǼȆ��������������ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��İıȦĲİȡȚțȑȢ�țĮȚ�İȟȦĲİȡȚțȑȢ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�ȝİ�
ĮȡȝȠȪȢ���ȑȦȢ���PP��ıİ�ıĲȡȫıȘ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��Ȓ�ȝİ�țȩȜȜĮ�
ʌȜĮțȚįȓȦȞ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ��������ıȣȝȕĮĲȒ�ȝİ�ĲȘȞ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�ȣʌȠįȠȝȒ��Ș�ʌȜȒȡȦıȘ�
ĲȦȞ�
ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ȝĮȪȡȠȣ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ��Ȓ�ȝİ�İȚįȚțȠ�ȣȜȚțȩ�
ʌȜȘȡȫıİȦȢ�ıȣȝȕĮĲȩ�ȝİ�ĲĮ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�țĮȚ�Ƞ�İʌȚȝİȜȒȢ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�ĲİȜȚțȒȢ�
İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�
ȆȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�ȤȐȡĮȟȘȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ�
ȝİ�ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ�ȑȟȚ ¼������
�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�
��ȆİȡȚșȫȡȚĮ��ıȠȕĮĲİʌȚȐ��Įʌȩ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ȆİȡȚșȫȡȚĮ��ıȠȕĮĲİʌȚȐ��Įʌȩ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��
ȝȠȞȩȤȡȦȝĮ�Ȓ�ȑȤȡȦȝĮ��ȝİ�ĮȡȝȠȪȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ���PP��ıĲİȡİȠȪȝİȞĮ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ�Ȓ�
țȩȜȜĮ�
ʌȜĮțȚįȓȦȞ�
ȆȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�ȤȐȡĮȟȘȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ�
ȝİ�ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ����������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȑııİȡĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
�

ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮȚ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ıİ�ĲȡİȚȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ʌȐȤȠȣȢ�
����FP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮȚ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ʌİȡȚșȦȡȓȦȞ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ȝİ�įȪȠ�
ıĲȡȫıİȚȢ�
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİ�ȐȝȝȠ�ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ�țĮȚ�ĲȡȓĲȘ�ıĲȡȫıȘ�ȝİ�
ʌĮĲȘĲȩ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİ�ȜİʌĲȠțȩțțȘ�ȐȝȝȠ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ʌȑȞĲİ�țĮȚ�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�

ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
��ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ʌȜİȣȡȐȢ���������FP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜĮțȫȞ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ʌȜİȣȡȐȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ����FP�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ���ȑȦȢ���FP��
țĮĲȐ�
Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�������ȝİ�ĮȡȝȠȪȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ���PP��İʌȓ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ʌȐȤȠȣȢ���FP��Įʌȩ�
ĲıȚȝİȞĲȠĮıȕİıĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�țĮȚ������P��ĮıȕȑıĲȠȣ��ȝİ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ��
ʌȜȐțİȢ��ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�țȜʌ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ȑȟȚ�țĮȚ�ȅȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�
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ȅǿȀ�ȈȋǼȉ�ȀȆȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�
��ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�Įʌȩ�İȟȘȜĮıȝȑȞȘ�ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ�ʌȐȤȠȣȢ���PP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������

ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�įȐʌİįȦȞ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ȝȠȞȦĲȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ��Įʌȩ�İȟȘȜĮıȝȑȞȘ�ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ��
ȤȦȡȓȢ�
ıĲİȡȑȦıȘ�ĮȣĲȫȞ��ȊȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ĬİȡȝȠȝȠȞȫıİȚȢ�įȦȝȐĲȦȞ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

ǼȊȇȍȅȜȠȖȡȐĳȦȢ����ǻȑțĮ�țĮȚ�ʌİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ
ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ����������

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�
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ȅǿȀ�ȈȋǼȉ�ȀȆȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�
��ȈȪıĲȘȝĮ�İȟȦĲİȡȚțȒȢ�șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ��șİȡȝȠʌȡȩıȠȥȘȢ��ȝİ�ʌȜȐțİȢ�Įʌȩ�İȟȘȜĮıȝȑȞȘ�
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ�ʌȐȤȠȣȢ����PP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȈȪıĲȘȝĮ�İȟȦĲİȡȚțȒȢ�șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ��șİȡȝȠʌȡȩıȠȥȘ����ȝİ�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȑȢ�
įȚĮʌȞȑȠȣıİȢ�
ʌȜȐțİȢ�Įʌȩ�İȟȘȜĮıȝȑȞȘ�ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ���ȝİ�ıȣȞĲİȜİıĲȒ�șİȡȝȚțȒȢ�ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮȢ�Ȝ ������
:�P.�Ȓ�ȕȑȜĲȚıĲȘȢ��
Ǿ�İʌȚȜȠȖȒ�ĲȠȣ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�șİȡȝȠʌȡȩıȠȥȘȢ�șĮ�ȖȓȞİȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�ȝİĲȐ�Įʌȩ�
ıȤİĲȚțȒ�
ʌȡȩĲĮıȘ�ĲȠȣ�ĮȞĮįȩȤȠȣ�țĮȚ�țĮĲȩʌȚȞ�ĲȘȢ�ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ�ıĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȚıȤȪȠȣıĮ�ȞȠȝȠșİıȓĮ�ʌȚıĲȠʌȠȚȒıİȦȞ�ȦȢ�ʌȡȠȢ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�
ĲȘȞ�
İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȠȣ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ��ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�ț�Į����țĮșȫȢ�țĮȚ�ʌȜȒȡȘ�ĲİȤȞȚțȒ�
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�ȖȚĮ�ĲȠȞ�ĲȡȩʌȠ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠȣ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�țĮȚ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ�țĮȚ�ȠȚ�țȐĲȦșȚ�İȡȖĮıȓİȢ�
���ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȝȠȞȦĲȚțȫȞ�ʌȜĮțȫȞ�İȟȘȜĮıȝȑȞȘȢ�ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ�ʌȐȤȠȣȢ���FP�ȝİ�
țȩȜȜȘıȘ�
ĲȠȣ�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�ıĲȠȞ�İȟȦĲİȡȚțȩ�ĲȠȓȤȠ�ĲȠȣ�țĲȘȡȓȠȣ�ȝİ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ
ıȣȞįİĲȚțȒȢ�țȩȜȜĮȢ�ʌȡȩıĳȣıȘȢ�Ș�ȠʌȠȓĮ�ĮʌȜȫȞİĲĮȚ�ıİ�ȩȜȘ�ĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�
șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ
���ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�ȖȦȞȚĮțȫȞ�İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ��ȖȦȞȚȩțȡĮȞĮ��ıİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�ĮțȝȑȢ�
ĲȠȣ�
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
���ȂȘȤĮȞȚțȒ�ıĲİȡȑȦıȘ�ȝȠȞȦĲȚțȫȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȝİ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�ĮȖțȣȡȓȦȞ�
�ȕȣıȝȐĲȦȞ��
ıĲİȡȑȦıȘȢ
���ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȣĮȜȠʌȜȑȖȝĮĲȠȢ��ȠʌȜȚıȝȩȢ��ıİ�ȩȜȘ�ĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȪ�
ȣȜȚțȠȪ�ȝİ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�İȜĮıĲȠȝİȡȒ�İȞȚıȤȣĲȚțȠȪ�İʌȚȤȡȓıȝĮĲȠȢ��ıȠȕȐ�
���ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȠȣ�ĲİȜȚțȠȪ�İʌȚȤȡȓıȝĮĲȠȢ�ȠȡȖĮȞȚțȒȢ�ȕȐıȘȢ��İʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ȝİ�ȑĲȠȚȝȠ�
țȠȞȓĮȝĮ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�İʌȚȜȠȖȒȢ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ıİ�ȩȜȘ�ĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȦȞ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�
ĲȠȓȤȦȞ�ȝİ�ıțȠʌȩ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ�ĲȠȣ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�İȟȦĲİȡȚțȒȢ�
șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�
İʌȚʌȜȑȠȞ�İȚįȚțȐ�ʌȡȠĳȓȜ�țĮȚ�ȜȠȚʌȐ�ȣȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȩʌȦȢ��ȠįȘȖȩȢ�İțțȓȞȘıȘȢ�
ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ��ȖȦȞȚȩțȡĮȞĮ��ʌȡȠĳȓȜ�ȑȞȦıȘȢ��İȚįȚțȑȢ�ȜȐȝİȢ�țĮȚ�ʌȡȠĳȓȜ��
ȣȜȚțȐ�ıĳȡȐȖȚıȘȢ��ĮȣĲȠįȚȠȖțȠȪȝİȞȠȢ�ĮĳȡȩȢ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ�İȞȩȢ�ıȣıĲĮĲȚțȠȪ�țĮȚ�
ȖİȞȚțȐ�
țȐșİ�ȣȜȚțȠȪ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȠȪ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�ĲİȤȞȚțȐ�ȐȡĲȚĮ�
İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȠȣ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�șİȡȝȠʌȡȩıȠȥȘȢ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ��Ș�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�
ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ıĮșȡȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ��țȜʌ���Ș�ȤȡȒıȘ�ĲȦȞ�
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ�
ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�İȡȖĮȜİȓȦȞ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ��Ș�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ıİ�
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠ�ȑįĮĳȠȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ�
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
ʌȠȣ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�șİȦȡȘșİȓ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ��
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ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�
țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�ĲȦȞ�
ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�țĮȚ�șȣȡȫȞ��ĮȜȜȐ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�
ĮȞĮȝȠȞȑȢ�
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȐȡĲȚĮ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�ĲȠȣȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ�ʌȑȞĲİ ¼������
�

ȅǿȀ�ȈȋǼȉ�ȀȆȉ�������ǹ����ǹȡșȡȠ�
��ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�ĲȠȓȤȦȞ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�Įʌȩ�ĮĳȡȫįȘ�İȟȘȜĮıȝȑȞȘ�ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ�ʌȐȤȠȣȢ����
PP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�ĲȠȓȤȦȞ��ȠʌȠĮıįȒʌȠĲİ�įȚȐĲĮȟȘȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�Įʌȩ�ĮĳȡȫįȘ�İȟȘȜĮıȝȑȞȘ�
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĮȣĲȫȞ��ȊȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�
İȡȖĮıȓĮ�
ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������
�ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�
İȟȦĲİȡȚțȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ���

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȞȞȑĮ�țĮȚ�ȅȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
�
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ȅǿȀ�ȈȋǼȉ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ǻȐʌİįȠ�ȡĮȝʌȠĲȑ�ȝİ�ȜȦȡȓįİȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ������FP�ȝİ�ĲȠȞ�ıțİȜİĲȩ�Įʌȩ�țĮįȡȩȞȚĮ��ǹʌȩ�
ȜȦȡȓįİȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�,52.2�ʌȜȐĲȠȣȢ�����������FP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǻȐʌİįȠ�ȡĮȝʌȠĲȑ�ȝİ�ĲȠȞ�ıțİȜİĲȩ�Įʌȩ�țĮįȡȩȞȚĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�
�������������ȄȪȜȚȞĮ�țĮȡĳȦĲȐ�įȐʌİįĮ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ȜȦȡȓįİȢ�ȡĮȝʌȠĲȑ�țĮșĮȡȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�
���PP��ʌȜȐĲȠȣȢ�Įʌȩ���ȑȦȢ���FP�țĮȚ�ȝȒțȠȣȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ������P��Ƞ�ıțİȜİĲȩȢ�Įʌȩ�
țĮįȡȩȞȚĮ��[��FP��ıİ�ĮȟȠȞȚțȑȢ�ĮʌȠıĲȐıİȚȢ�ȑȦȢ����FP��ȝİ�İȖțȐȡıȚȠȣȢ�ıȣȞįȑıȝȠȣȢ�ĮȞȐ�
ĲȠ�ʌȠȜȪ������P��Ș�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȠȣ�ıțİȜİĲȠȪ�ıĲȘȞ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�ȣʌȠįȠȝȒ�ȝİ�83$7�Ȓ�
ĮĲıĮȜȩȕȚįİȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�țĮȚ�ĲȠȣ�ıțİȜİĲȠȪ��ĲȠ�
ȟȪıȚȝȠ�țĮȚ�ĲȡȓȥȚȝȠ�ȝİ�ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ�țĮȚ�Ƞ�ʌȜȒȡȘȢ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�
Į��Ǿ�țĮĲĮıțİȣȒ�ȥİȣįȠʌĮĲȫȝĮĲȠȢ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ȩĲĮȞ�
ĮȣĲȩ�
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ȡȘĲȐ�ıĲȘȞ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ǼȐȞ�įİȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�
ıĲȘȞ�
ȝİȜȑĲȘ��ĲȠ�ȥİȣįȠʌȐĲȦȝĮ�șĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ��
��Įʌȩ�ıĮȞȓįİȢ�Įʌȩ�ȣȖȚȒ�ȜİȣțȒ�ȟȣȜİȓĮ�ʌȐȤȠȣȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ����PP��ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ�����
PP�
țĮȚ�ȣȖȡĮıȓĮ�ȝȚțȡȩĲİȡȘ�Įʌȩ����
��Įʌȩ�ȜȦȡȓįİȢ�įĮʌȑįȦȞ�ʌȠȣ�įİȞ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲĮ�ʌȠȚȠĲȚțȐ�țȡȚĲȒȡȚĮ�ĮʌȠįȠȤȒȢ�ʌȡȠȢ�
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
��Įʌȩ�ȝȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ�ʌȐȤȠȣȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ����PP�ȝİ�ȣȖȡĮıȓĮ�ȝȚțȡȩĲİȡȘ�Įʌȩ�����
ȕ��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�Ș�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȦȞ�įȚĮĲȐȟİȦȞ�
ĮİȡȚıȝȠȪ�ĲȠȣ�țĮįȡȠȞȚĮȡȓıȝĮĲȠȢ��ĮȡȝȩȢ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȦȞ�ȜȦȡȓįȦȞ�įĮʌȑįȠȣ�țĮȚ�ĲȠȣ�
ȥİȣįȠıȠȕĮĲİʌȚȠȪ��
Ȗ��Ǿ�İȞįİȤȩȝİȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıİȦȢ�ȖĮȡȝʌȚȜȠȝȦıĮǿțȠȪ��ıĲȡȫıİȦȢ�ıĲİȖȞȒȢ�
ȐȝȝȠȣ��
ıĲȡȫıİȦȢ�ĮʌȠȝȩȞȦıȘȢ�ȣȖȡĮıȓĮȢ��ĳȡȐȖȝĮĲȠȢ�ȣįȡĮĲȝȫȞ��ıĲȡȫıȘȢ�įȚĮțȠʌȒȢ�
țĲȣʌȠȖİȞȠȪȢ�
șȠȡȪȕȠȣ�Ȓ�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȒȢ�ıĲȡȫıȘȢ��ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ��İțĲȩȢ�ȐȞ�ıĲȘȞ�
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ȡȘĲȐ�ȩĲȚ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�
į��Ǿ�ȟȣȜİȓĮ�ĲȦȞ�ȜȦȡȓįȦȞ�įĮʌȑįȠȣ�șĮ�İȓȞĮȚ�ʌȡȫĲȘȢ�įȚĮȜȠȖȒȢ�ȝİ�ĲĮ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�
į���ȊȖȡĮıȓĮ�ȟȣȜİȓĮȢ
����ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ��țĮıĲĮȞȚȐȢ�țĮȚ�ʌİȪțȘȢ�ȝİıȠȖİȓȠȣ�İȜȐĲȘȢ�țĮȚ�İȡȣșȡȠİȜȐĲȘȢ�������
����įȡȣȩȢ�������
����țȠȜȜȘĲȑȢ�ȜȦȡȓįİȢ�������
į���ǹȞȠȤȑȢ�ĲȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�
����ʌȐȤȠȣȢ��������PP�ȑȦȢ�������PP
����ʌȜȐĲȠȣȢ��������
����ȝȒțȠȣȢ��������PP
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȟȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ ¼������
�
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ȅǿȀ�ȈȋǼȉ�ȀȆȉ����������ǹ����ǹȡșȡȠ��
�ȈȠȕĮĲİʌȚȐ�ʌȜȐĲȠȣȢ���ȑȦȢ���FP��ʌȐȤȠȣȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ����PP��ǹʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ�
,52&2�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȈȠȕĮĲİʌȚȐ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ���ȑȦȢ���FP��ʌȐȤȠȣȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ����
PP�
țĮȚ�ȝȒțȠȣȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ������P��ʌȜȒȡȦȢ�țĮĲİȡȖĮıȝȑȞĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�ȝİ�
ĮĲıĮȜȩʌȡȠțİȢ�Ȓ�83$7�țĮȚ�ȟȣȜȩȕȚįİȢ�ĮȞȐ������P�țĮȚ�ȠʌȦıįȒʌȠĲİ�ıĲȚȢ�ıȣȞįȑıİȚȢ�ĲȦȞ�
ʌİȡȚșȦȡȓȦȞ�țĮȚ�ıİ�țȐșİ�ʌȜİȣȡȐ�ĲȦȞ�ȖȦȞȚȫȞ��țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ�ȝİ�ıĲȩțȠ�ıĲȘȞ�ĮʌȩȤȡȦıȘ�
ĲȠȣ�
ȟȪȜȠȣ���ȝİ�ĲĮ�ȥİȣįȠıȠȕĮĲİʌȚȐ�ʌȠȣ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıĲȠȞ�ĮȞİʌȓȤȡȚıĲȠ�ĲȠȓȤȠ��ĲȚȢ�
İȖțȠʌȑȢ�ĮȡȝȠȪȢ�ĮİȡȚıȝȠȪ�țĮȚ�ĲĮ�İȚįȚțȐ�ʌȡȠȢ�ĲȠȪĲȠ�ıȠȕĮĲİʌȚȐ�ȝİ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ�ıȓĲĮ�ȖȚĮ�
ĲȘ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�įȚĮțȑȞȠȣ�ĮİȡȚıȝȠȪ��ıĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�șȑıİȚȢ���ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼʌĲȐ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
�

ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ����ǹȡșȡȠ��
�ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ĲȠȓȤȦȞ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�*5283���įȚĮıĲȐıİȦȞ���[���FP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ĲȠȓȤȦȞ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�İĳȣĮȜȦȝȑȞĮ��ȤȡȦȝĮĲȚıĲȐ��ĮȞĲȠȤȒȢ�ıİ�
ĮʌȩĲȡȚȥȘ��*5283�����ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ıȤİįȓȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
țĮȚ�
ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��İıȦĲİȡȚțȑȢ�țĮȚ�
İȟȦĲİȡȚțȑȢ��
ȆİȡȠȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ��ȝİ�ĮȡȝȠȪȢ���ȑȦȢ���PP��
ıİ�
ıĲȡȫıȘ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ȝİ�ʌȡȩıȝȚțĲȠ�ȕİȜĲȚȦĲȚțȩ�ĲȘȢ�
ʌȡȩıĳȣıȘȢ�ȝİ�ĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ��Ȓ�ȝİ�țȩȜȜĮ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�
�������
ıȣȝȕĮĲȒ�ȝİ�ĲȘȞ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�ȣʌȠįȠȝȒ��Ș�ʌȜȒȡȦıȘ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�
ĲȦȞ�����
NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ȝĮȪȡȠȣ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ��ĲȠ�ĮȡȝȠȜȩȖȘȝĮ�ȝİ�Ȝİȣțȩ�ĲıȚȝȑȞĲȠ��Ȓ�ȝİ�İȚįȚțȩ�ȣȜȚțȩ�
ıȣȝȕĮĲȩ�ȝİ�ĲĮ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��Ƞ�İʌȚȝİȜȒȢ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�ĲİȜȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�
ĲȠȣ�
ĲȠȓȤȠȣ�țĮȚ�Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ȠʌȫȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚȑȜİȣıȘ�ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ�ıȦȜȘȞȫıİȦȞ��
įȚĮțȠʌĲȫȞ��
ȡİȣȝĮĲȠįȠĲȫȞ�ț�Ȝʌ�
ȆȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�ȤȐȡĮȟȘȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ�
ȝİ�ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ����������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ�ĲȡȓĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�
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ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ����ǹȡșȡȠ��
�ȀĮĲȫĳȜȚĮ�țĮȚ�ʌİȡȚȗȫȝĮĲĮ��ȝʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ��İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ�ȝĮȜĮțȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�
ʌȐȤȠȣȢ���FP�
țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ���������FP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲȫĳȜȚĮ�țĮȚ�ʌİȡȚȗȫȝĮĲĮ��ȝʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ��İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲȘȞ�
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĳȣıȚțȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢ��
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ıȤȚıĲȠȪ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�İʌȓ�
ĲȩʌȠȣ��ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ��ĲĮ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲĮ�Ȓ�ȖİȞȚțȐ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ�
ıĲȡȫıİȦȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�țȠʌȒȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ��ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��ıĲȡȫıȘȢ��ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ�
țĮȚ�
țĮșĮȡȚıȝȠȪ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��
2Ț�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�ǺȑȡȠȚĮȢ��Ȝİȣțȩ��
İȟĮȚȡİĲȚțȒȢ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��H[WUD�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�ȠțĲȫ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�

ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ����ǹȡșȡȠ��
�ȆȠįȚȑȢ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�Įʌȩ�ȝĮȜĮțȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȐȤȠȣȢ���FP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆȠįȚȑȢ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�
ĲȘȞ�
ǼȉǼȆ��������������ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĳȣıȚțȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢ��
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ıȤȚıĲȠȪ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�İʌȓ�
ĲȩʌȠȣ��ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ��ĲĮ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲĮ�Ȓ�ȖİȞȚțȐ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ�
ıĲȡȫıİȦȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�țȠʌȒȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ��ȝȩȡĳȦıȘȢ�İȖțȠʌȒȢ��ʌȠĲĮȝȠȪ��țȐĲȦ�
Įʌȩ�ĲȠ�
İȟȑȤȠȞ�ȐțȡȠ��ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��ıĲȡȫıȘȢ��ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ
2Ț�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�ǺȑȡȠȚĮȢ��Ȝİȣțȩ��
İȟĮȚȡİĲȚțȒȢ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��H[WUD�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�ȠțĲȫ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�
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ȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ�ǹȆȅ�ǹȁȅȊȂǿȃǿȅ
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ�ȝİ�ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȒ�ȕĮĳȒ�ȕȐȡȠȣȢ�ȑȦȢ����
NJ�P��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼĲȠȚȝĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ�ĮȞȠȚȖȝȐĲȦȞ��ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ�
țĮĲĮıțİȣȒȢ��
ʌȡȠİȡȤȩȝİȞĮ�Įʌȩ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�62������ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ�įȚĮįȚțĮıȓĮ��
ȝİ�
įȚȐĲĮȟȘ�ĲȦȞ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȠȣȢ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȘȞ��ıİȚȡȐ��ĲȠȣȢ��ȝİ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�
ȣʌȠįȠȤȒȢ�įȚʌȜȠȪ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������
�ȀȠȣĳȫȝĮĲĮ�ǹȜȠȣȝȚȞȓȠȣ���ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�țĮȚ�ıĲİȡİȦȝȑȞĮ��
ȉȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�ȑȤİȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıİ�ȑȡȖĮ�ȝİ�ȝİȖȐȜȠ�ĮȡȚșȝȩ�ĮʌȜȫȞ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�
ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ĲȠȣ�İȝʌȠȡȓȠȣ��ʌȠȣ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�İʌȚȜİȤșȠȪȞ�
Įʌȩ�
țĮĲĮȜȩȖȠȣȢ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȫȞ�ȫȢ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�ȑĲȠȚȝĮ�ʌȡȠȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȦȞ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�
ıȪȝĳȦȞĮ�
ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
īİȞȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�
Į��ȅȚ�ȝȑıİȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ĮȞĲȠȤȫȞ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�șĮ�İȓȞĮȚ�
��ĳȠȡĲȓȠ�șȡĮȪıȘȢ�����������03D�
��ȩȡȚȠ�İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ�����������03D�
��İʌȚȝȒțȣȞıȘ�İ� ��������
ȕ��ȉĮ�İȜȐȤȚıĲĮ�ʌȐȤȘ�İʌȓıĲȡȦıȘȢ�ĮȞȠįȓȦıȘȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�
��ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ıĲȠ�İıȦĲİȡȚțȩ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ����ȝP�
��ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ıĲȠ�İȟȦĲİȡȚțȩ�ĮȣĲȠȪ����ȝP
��ıİ�ȚıȤȣȡȐ�įȚĮȕȡȦĲȚțȩ�ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ����ȝP�
Ȗ��ȉR�İȜȐȤȚıĲR�ʌȐȤRȢ�ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȒȢ�ȕĮĳȒȢ�șĮ�İȓȞĮȚ����ȝP�
į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞĮ�țĮȚ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�
�İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ��
į���Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�ĮȟȓĮ�
ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ĮȣĲȫȞ��İțĲȩȢ�ȐȞ�ıĲȠ�ȐȡșȡȠ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ȡȘĲȐ�ȩĲȚ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�
ʌȡȠȝȒșİȚȐ�ĲȠȣȢ�
į���Ǿ�țĮĲĮıțİȣȒ�ȥİȣĲȩțĮııĮȢ�Įʌȩ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȒ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ʌȐȤȠȣȢ�
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�����PP��įȚĮĲȠȝȒȢ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�Ȓ�Ȇ��ȝİ�ĲĮ�ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ�ĲȠȣ�ıțİȜİĲȠȪ�Įʌȩ�
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ�ȜȐȝİȢ���ȋ��PP�
į���ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ�țĮȚ�ĲĮȚȞȓİȢ��ȞİȠʌȡȑȞ��(3'0�țȜʌ���țĮșȫȢ�țĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�
ĮʌȠĲȠȪȝİȞĮ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ�
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ��ĲȘȞ�İȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĲȘȢ�ȣįĮĲȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ��ĲȘȢ�ĮİȡȠ�
ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ��ĲȘȢ�ȘȤȠȝȩȞȦıȘȢ�ĲȘȢ�țĮȚ�șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ�
į���Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�ĮĳĮȚȡȠȪȝİȞȦȞ�ıȣȞįȑıȝȦȞ��ʌȡȠĳȓȜ�Ȇ��ıĲȚȢ�
ȥİȣĲȩțĮıİȢ�
ĮȞȠȚțĲȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ�Ș�ĮțĮȝȥȓĮ�ĲȠȣȢ�țĮĲȐ�ĲȘ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�Ș�
ĲȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�
į���Ǿ�ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȒ�ȕĮĳȒ�țĮȚ�ĮȞȠįȓȦıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠĳȓȜ�ĲȠȣ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��İțĲȩȢ�ȐȞ�ȡȘĲȐ�
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȩĲȚ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�
İ��ȉĮ�ıțȠȪȡĮ��ʌĮȞĲȗȠȪȡȚĮ��țĮȚ�ĲȠ�ĲȝȒȝĮ�ĲȘȢ�țȐııĮȢ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ʌȠȣ�ĲȠȣȢ�
ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ��ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠ�İȝȕĮįȩȞ�ĲȠȣȢ��ȝİ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȠȣ�
ȐȡșȡȠȣ�ȅǿȀ�������
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ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ıĮȡȐȞĲĮ�ʌȑȞĲİ ¼�������
�

ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ĬȪȡİȢ�ȟȪȜȚȞİȢ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ��Ȃİ�țȐııĮ�įȡȠȝȚțȒ��ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�ʌȡİııĮȡȚıĲȒȢ�șȪȡĮȢ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
țĮȚ�
ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȄȪȜȚȞĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ���ȝİ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ��ʌİȡȕȐȗȚĮ���[����FP�țĮȚ�
ıĲȚȢ�įȪȠ�ȩȥİȚȢ�ȝİ�ĳȪȜȜĮ�ʌȡİııĮȡȚıĲȐ�ȝİ�țȩȞĲȡĮ���ʌȜĮțȑ��ʌȜȒȡȘ�Ȓ�ȝİ�ĳİȖȖȓĲȘ��
ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ���FP�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞĮ�Įʌȩ�ʌȜĮȓıȚȠ��[��FP�ȝİ�İȞȓıȤȣıȘ�ıĲȠ�ȪȥȠȢ�ĲȘȢ�
țȜİȚįĮȡȚȐȢ�ȝİ�ȟȪȜȠ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��[�[���FP��ȝİ�ıțİȜİĲȩ�ıĲĮȣȡȦĲȩ�Įʌȩ�ȟȪȜĮ�
�ȝȚıȠȤĮȡĮțĲȐ���[��FP�ĮȞȐ����FP�ĲȠ�ʌȠȜȪ�Ȓ�Įʌȩ�ʌȒȤİȚȢ�ıĲĮȣȡȦĲȑȢ��ȝȚıȠȤĮȡĮțĲȑȢ��
țĮșĮȡȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���[��PP�ȝİ�țİȞȩ���[���PP��ʌİȡȚșȫȡȚĮ��[����FP�ıİ�
țȐșİ�
ʌȜİȣȡȐ�țĮȚ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�ĲȦȞ���PP�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ȟȣȜİȓĮ��ıȚįȘȡȚțȐ�ĮȞĮȡĲȒıİȦȢ��
ıĲİȡİȫıİȦȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��İțĲȩȢ�Įʌȩ�ȤȦȞİȣĲȒ�țȜİįĮȡȚȐ�țĮȚ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ��țĮȚ�
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȒ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ�ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ�
țĮȚ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȤȦȞİȣĲȒȢ�țȜİȚįĮȡȚȐȢ�țĮȚ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ����������������

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�įȑțĮ�ȠțĲȫ ¼�������
�
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ȅǿȀ�Ȉȋ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ȝİ�șİȡȝȠįȚĮțȠʌȒ���PP��ȝȠȞȩĳȣȜȜĮ�Ȓ�įȓĳȣȜȜĮ��
țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ�Ȓ�
ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ�ȐȟȠȞĮ��ȝİ�įȚʌȜȠȪȢ�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȪȢ���ȘȤȠȝȠȞȦĲȚțȠȪȢ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ��
ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ���PP���țȡȪıĲĮȜȜȠ��PP���İʌȓıĲȡȦıȘ�ȤĮȝȘȜȒȢ�İțʌȠȝʌȒȢ��ORZBH���
țİȞȩ�
��PP��țȡȪıĲĮȜȜȠ��PP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�Įʌȩ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ�ȝİ�șİȡȝȠįȚĮțȠʌȒ���PP��ȝȠȞȩĳȣȜȜĮ�Ȓ�įȓĳȣȜȜĮ��
ĮȞȠȚȖȩȝİȞĮ�ȝİ�
ȝİȞĲİıȑįİȢ��ȠʌȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�
İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ʌȜĮȚıȓȠȣ��ȝİ�ıțİȜİĲȩ�țȐııĮȢ��ʌȜĮȚıȓȠȣ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�
ǼȉǼȆ��������������ȀȠȣĳȫȝĮĲĮ�ǹȜȠȣȝȚȞȓȠȣ���ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȝĲĮȚ�țĮȚ�įȚʌȜȠȓ�
șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȓ���ȘȤȠȝȠȞȦĲȚțȠȓ���ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ��RʌȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��
ĮʌȩȤȡȦıȘȢ��ȕĮșȝȠȪ�ĳȦĲȠįȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ�țĮȚ�ȕĮșȝȠȪ�ĳȦĲȠĮȞȐțȜĮıȘȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲȘȞ�
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǻȚʌȜȠȓ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ȝİ�İȞįȚȐȝİıȠ�țİȞȩ���ʌȜȒȡȦȢ�
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȚ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ�țĮȚ�ıȚȜȚțȩȞȘ��ȆȜȒȡȘȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�
İȡȖĮıȓĮ��
ȝİ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȅȚ�ȣĮȜȩșȣȡİȢ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȘȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ�ǹʌȩįȠıȘȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P����

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȚĮțȩıȚĮ�ȠȖįȩȞĲĮ ¼�������
�
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ȅǿȀ�ȈȋȀȆȉ�������������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ȊĮȜȩșȣȡİȢ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ȝİ�șİȡȝȠįȚĮțȠʌȒ���PP��ȝȠȞȩĳȣȜȜİȢ�Ȓ�įȓĳȣȜȜİȢ��
ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ��
ȝİ�įȚʌȜȠȪȢ�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȪȢ���ȘȤȠȝȠȞȦĲȚțȠȪȢ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ��ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����
PP��
�țȡȪıĲĮȜȜȠ���PP��İʌȓıĲȡȦıȘ�ȤĮȝȘȜȒȢ�İțʌȠȝʌȒȢ��ORZBH���țİȞȩ����PP��țȡȪıĲĮȜȜȠ���
PP��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȊĮȜȩșȣȡİȢ�Įʌȩ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ�ȝİ�șİȡȝȠįȚĮțȠʌȒ���PP��ȝȠȞȩĳȣȜȜİȢ�Ȓ�įȓĳȣȜȜİȢ��
ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ�
ȝİ�ȝİȞĲİıȑįİȢ��ȠʌȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�
���
����������ȀȠȣĳȫȝĮĲĮ�ǹȜȠȣȝȚȞȓȠȣ���ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȝĲĮȚ�țĮȚ�įȚʌȜȠȓ�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȓ���
ȘȤȠȝȠȞȦĲȚțȠȓ���ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ��RʌȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ĮʌȩȤȡȦıȘȢ��ȕĮșȝȠȪ�
ĳȦĲȠįȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ�țĮȚ�ȕĮșȝȠȪ�ĳȦĲȠĮȞȐțȜĮıȘȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�
ǼȉǼȆ�
�������������ǻȚʌȜȠȓ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ȝİ�İȞįȚȐȝİıȠ�țİȞȩ���ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȚ�ȝİ�
İȜĮıĲȚțȐ�ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ�țĮȚ�ıȚȜȚțȩȞȘ��ȆȜȒȡȘȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ��ȝİ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȅȚ�ȣĮȜȩșȣȡİȢ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȘȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ�ǹʌȩįȠıȘȢ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȚĮțȩıȚĮ�ıĮȡȐȞĲĮ ¼�������
�
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ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�
��ĬȪȡİȢ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ȤȦȡȓȢ�ȣĮȜȠıĲȐıȚȠ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ĬȪȡİȢ�ıȣȝʌĮȖİȓȢ�ıʌȩ�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȩ�ʌȑĲĮıȝĮ��ʌȐȞİȜ��ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ȝȠȞȩĳȣȜȜİȢ��
ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ��ȠʌȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ����
���
�������ȀȠȣĳȫȝĮĲĮ�ǹȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��
īİȞȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�
Į��ȅȚ�ȝȑıİȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ĮȞĲȠȤȫȞ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�șĮ�İȓȞĮȚ�
��ĳȠȡĲȓȠ�șȡĮȪıȘȢ�����������03D�
��ȩȡȚȠ�İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ�����������03D�
��İʌȚȝȒțȣȞıȘ�İ� ��������
ȕ��ȉĮ�İȜȐȤȚıĲĮ�ʌȐȤȘ�İʌȓıĲȡȦıȘȢ�ĮȞȠįȓȦıȘȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�
��ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ıĲȠ�İıȦĲİȡȚțȩ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ����ȝP�
��ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ıĲȠ�İȟȦĲİȡȚțȩ�ĮȣĲȠȪ����ȝP
��ıİ�ȚıȤȣȡȐ�įȚĮȕȡȦĲȚțȩ�ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ����ȝP�
Ȗ��ȉR�İȜȐȤȚıĲR�ʌȐȤRȢ�ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȒȢ�ȕĮĳȒȢ�șĮ�İȓȞĮȚ����ȝP�
į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞĮ�țĮȚ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�
�İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ��
į���Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�ĮȟȓĮ�
ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ĮȣĲȫȞ��İțĲȩȢ�ȐȞ�ıĲȠ�ȐȡșȡȠ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ȡȘĲȐ�ȩĲȚ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�
ʌȡȠȝȒșİȚȐ�ĲȠȣȢ�
į���Ǿ�țĮĲĮıțİȣȒ�ȥİȣĲȩțĮııĮȢ�Įʌȩ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȒ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ʌȐȤȠȣȢ�
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�����PP��įȚĮĲȠȝȒȢ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�Ȓ�Ȇ��ȝİ�ĲĮ�ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ�ĲȠȣ�ıțİȜİĲȠȪ�Įʌȩ�
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ�ȜȐȝİȢ���ȋ��PP�
į���ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ�țĮȚ�ĲĮȚȞȓİȢ��ȞİȠʌȡȑȞ��(3'0�țȜʌ���țĮșȫȢ�țĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�
ĮʌȠĲȠȪȝİȞĮ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ�
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ��ĲȘȞ�İȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĲȘȢ�ȣįĮĲȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ��ĲȘȢ�ĮİȡȠ�
ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ��ĲȘȢ�ȘȤȠȝȩȞȦıȘȢ�ĲȘȢ�țĮȚ�șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ�
į���Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�ĮĳĮȚȡȠȪȝİȞȦȞ�ıȣȞįȑıȝȦȞ��ʌȡȠĳȓȜ�Ȇ��ıĲȚȢ�
ȥİȣĲȩțĮıİȢ�
ĮȞȠȚțĲȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ�Ș�ĮțĮȝȥȓĮ�ĲȠȣȢ�țĮĲȐ�ĲȘ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�Ș�
ĲȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�
į���Ǿ�ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȒ�ȕĮĳȒ�țĮȚ�ĮȞȠįȓȦıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠĳȓȜ�ĲȠȣ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��İțĲȩȢ�ȐȞ�ȡȘĲȐ�
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȩĲȚ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�
İ��ȉĮ�ıțȠȪȡĮ��ʌĮȞĲȗȠȪȡȚĮ��țĮȚ�ĲȠ�ĲȝȒȝĮ�ĲȘȢ�țȐııĮȢ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ʌȠȣ�ĲȠȣȢ�
ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ��ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠ�İȝȕĮįȩȞ�ĲȠȣȢ��ȝİ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȠȣ�
ȐȡșȡȠȣ�ȅǿȀ�������
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�İȕįȠȝȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ ¼�������

�
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ȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ�ȂǼȉǹȁȁǿȀǼȈ

ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ��ǹʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ�
İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�
ȡȐȕįȠȣȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįȘȡȫȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�İȟȦıĲȫȞ��țȜȚȝȐțȦȞ��
ʌİȡȚĳȡȐȟİȦȞ�
țȜʌ���Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�
ȝȠȡĳȠıȚįȒȡȠȣ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ȒȜȦıȘȢ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȦȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȋȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȑııİȡĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
�

ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ȀȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ��ǹʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ�
ĭ���������
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲȠȢ�ĮʌȜȠȪ�Įʌȩ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�ĲȝȒȝĮĲĮ�țĮȚ�
ȠȡșȠıĲȐĲİȢ�
Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ��ȝİ�ȩȜĮ�ĲĮ�İȚįȚțȐ�țȠȤȜȚȦĲȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�
ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ��İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ��țĮșȫȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ȤȦȡȓȢ�ĲȠȞ�
ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ĲȑııİȡĮ ¼������
�
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ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�
��ȂİĲĮȜȜȚțȩȢ�ıțİȜİĲȩȢ�Ȓ�įȚțĲȪȦȝĮ�İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ�ıțİȜİĲȠȪ�Ȓ�ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ�įȚțĲȣȫȝĮĲȠȢ�İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ��
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�
ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ�ıȤȑįȚĮ��ıİ�ȣʌĮȡȤȠȣıĮ�ȣʌȠįȠȝȒ��Įʌȩ�
ĮʌȜȑȢ�
Ȓ�ıȪȞșİĲİȢ�įȚĮĲȠȝȑȢ��ʌȡȠĳȓȜ��Įʌȩ�ȤȐȜȣȕĮ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�6���-��ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�
Įʌȩ�
ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȝİ�ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�ĲȡȩʌȠ�ıȪȞįİıȘȢ��ıĲȒȡȚȟȘȢ��ʌȐțĲȦıȘȢ�ț�Ȝʌ���
ȝİ�
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ�Ȓ�țȠȤȜȓȦıȘ��țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ʌȜȒȡȦȢ�ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ��
ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ��ĮȞȪȥȦıȘȢ��ıĲİȡȑȦıȘȢ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�ȩʌȦȢ�țȠȤȜȓİȢ��
ʌȜȐțİȢ�
İįȡȐıİȦȢ��țȠȝȕȠİȜȐıȝĮĲĮ�țȠȡȣĳȒȢ�ț�Ȝʌ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ�ȝȠȡĳȠıȓįȘȡȠȣ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȋȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȓĮ�țĮȚ�ȈĮȡȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
�
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ȋȇȍȂǹȉǿȈȂȅǿ
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȓ�ǼıȦĲİȡȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ��
ĮțȡȣȜȚțȒȢ�
ıĲȣȡİȞȚȠ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȣįĮĲȚțȒȢ�įȚĮıʌȠȡȐȢ�ȤȡȫȝĮĲĮ�
ĮțȡȣȜȚțȒȢ��
Ȓ�ȕȚȞȣȜȚțȒȢ��Ȓ�ıĲȣȡİȞȚȠ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�ıİ�įȪȠ�įȚĮıĲȡȫıİȚȢ��ȤȦȡȓȢ�ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ�
ıʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ��
ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ĮıĲȐȡȦȝĮ�țĮȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȦȞ�ĲȠȣ�ĲİȜȚțȠȪ�
ȤȡȫȝĮĲȠȢ��ȊȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�
ǼȚįȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�
Į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮȚ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮĳĮȓȡİıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȡȩıșİĲȦȞ�
țĮĲĮıțİȣȫȞ�
țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��ȩʌȦȢ�ʌȡȓȗİȢ��įȚĮțȩʌĲİȢ��ĳȦĲȚıĲȚțȐ��ıĲȩȝȚĮ��ıȫȝĮĲĮ�șȑȡȝĮȞıȘȢ�țȜʌ��
țĮșȫȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ��įĮʌȑįȥȞ��
İʌİȞįȪıİȦȞ�țȜʌ��Ȓ�İĲȠȓȝȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�Įʌȩ�ȡȪʌĮȞıȘ�ʌȠȣ�ȝʌȠȡİȓ�
ȞĮ�
ʌȡȠțȪȥȘ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȤȡȒıȘ�ĮȣĲȠțȠȜȜȒĲȦȞ�ĲĮȚȞȚȫȞ��ĳȪȜȜȦȞ�
ȞȐȨȜȠȞ��ȠȚțȠįȠȝȚțȠȪ�ȤĮȡĲȚȠȪ�țȜʌ�
ȕ��ȉĮ�ȑĲȠȚȝĮ�ıȣıțİȣĮıȝȑȞĮ�ȣȜȚțȐ�ȕĮĳȒȢ�Ȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ĮıĲȐȡȚĮ�țȜʌ���
șĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȦȢ�ȑȤȠȣȞ��ȤȦȡȓȢ�ĮȡĮȓȦȝĮ�ȝİ�įȚĮȜȪĲİȢ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�
ĮȣĲȩ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ȅȚ�ıȣȞșȒțİȢ�șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ�țĮȚ�ȣȖȡĮıȓĮȢ�
ȖȚĮ�
ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�İțȐıĲȠȣ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�ȠȚ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌĮȡĮȖȦȖȩ�
Ȗ��ȅĲĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Ș�ʌȜȘȡȦȝȒ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
İțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ�ıĲȚȢ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��İıȦĲİȡȚțȑȢ�Ȓ�
İȟȦĲİȡȚțȑȢ��įİȞ�șĮ�İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ʌȠȣ�ĮĳȠȡȠȪȞ�ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ�
ĲȘȢ�
ĲȚȝȒȢ�ĲȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ�ȠȡȚıȝȑȞȠ�ȪȥȠȢ�
�į��ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�Ș�ʌȡȠıȠȤȒ�ıĲĮ�ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ĭȪȜȜȠ�ǹıĳĮȜȠȪȢ�ȋȡȒıİȦȢ�ĲȠȣ�
ȊȜȚțȠȪ�
�06'6��0DWHULDO�6DIHW\�'DWD�6KHHW��ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ�ĲȠȣ��ȉȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ʌȠȣ�
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�İțȐıĲȠĲİ�ȣȜȚțȩ�șĮ�İȓȞĮȚ�İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ȝİ�ĲĮ�
țĮĲȐȜȜȘȜĮ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȂǹȆ���ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�Ș�įĮʌȐȞȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ����������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȞȞȑĮ ¼�����
�
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ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȓ�ǼȟȦĲİȡȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ��
ĮțȡȣȜȚțȒȢ�
Ȓ�ıĲȣȡİȞȚȠ�ĮțȡȚȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȣįĮĲȚțȒȢ�įȚĮıʌȠȡȐȢ�ȤȡȫȝĮĲĮ�
ĮțȡȣȜȚțȒȢ��
Ȓ�ȕȚȞȣȜȚțȒȢ��Ȓ�ıĲȣȡİȞȚȠ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�ıİ�įȪȠ�įȚĮıĲȡȫıİȚȢ��ȤȦȡȓȢ�ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ�
ıʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ��
ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ĮıĲȐȡȦȝĮ�țĮȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȦȞ�ĲȠȣ�ĲİȜȚțȠȪ�
ȤȡȫȝĮĲȠȢ��ȊȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�
ǼȚįȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�
Į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮȚ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮĳĮȓȡİıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȡȩıșİĲȦȞ�
țĮĲĮıțİȣȫȞ�
țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��ȩʌȦȢ�ʌȡȓȗİȢ��įȚĮțȩʌĲİȢ��ĳȦĲȚıĲȚțȐ��ıĲȩȝȚĮ��ıȫȝĮĲĮ�șȑȡȝĮȞıȘȢ�țȜʌ��
țĮșȫȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ��įĮʌȑįȥȞ��
İʌİȞįȪıİȦȞ�țȜʌ��Ȓ�İĲȠȓȝȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�Įʌȩ�ȡȪʌĮȞıȘ�ʌȠȣ�ȝʌȠȡİȓ�
ȞĮ�
ʌȡȠțȪȥȘ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȤȡȒıȘ�ĮȣĲȠțȠȜȜȒĲȦȞ�ĲĮȚȞȚȫȞ��ĳȪȜȜȦȞ�
ȞȐȨȜȠȞ��ȠȚțȠįȠȝȚțȠȪ�ȤĮȡĲȚȠȪ�țȜʌ�
ȕ��ȉĮ�ȑĲȠȚȝĮ�ıȣıțİȣĮıȝȑȞĮ�ȣȜȚțȐ�ȕĮĳȒȢ�Ȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ĮıĲȐȡȚĮ�țȜʌ���
șĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȦȢ�ȑȤȠȣȞ��ȤȦȡȓȢ�ĮȡĮȓȦȝĮ�ȝİ�įȚĮȜȪĲİȢ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�
ĮȣĲȩ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ȅȚ�ıȣȞșȒțİȢ�șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ�țĮȚ�ȣȖȡĮıȓĮȢ�
ȖȚĮ�
ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�İțȐıĲȠȣ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�ȠȚ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌĮȡĮȖȦȖȩ�
Ȗ��ȅĲĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Ș�ʌȜȘȡȦȝȒ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
İțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ�ıĲȚȢ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��İıȦĲİȡȚțȑȢ�Ȓ�
İȟȦĲİȡȚțȑȢ��įİȞ�șĮ�İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ʌȠȣ�ĮĳȠȡȠȪȞ�ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ�
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țĮĲȐȜȜȘȜĮ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȂǹȆ���ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�Ș�įĮʌȐȞȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�țĮȚ�ǼȓțȠıȚ�ȜİʌĲȐ ¼�����
�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
��ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȠȪ�İʌȠȟİȚįȚțȠȪ��ʌȠȜȣȠȣȡİșĮȞȚțȠȪ�Ȓ�ĮțȡȣȜȚțȠȪ�ĲİȜȚțȠȪ�
ȤȡȫȝĮĲȠȢ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�
ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�İʌȓ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�İʌİȟİȡȖĮıȝȑȞȦȞ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ȝİ�
ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȐ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲĮ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ��ıİ�įȪȠ�Ȓ�ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�
ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�ȟȘȡȠȪ�ȣȝȑȞĮ�ĲİȜȚțȠȪ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ĲĮ�����ȝȚțȡȐ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȒȢ�ȕĮĳȒȢ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�țĮȚ�
ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��
ǼȚįȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�
Į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮȚ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮĳĮȓȡİıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȡȩıșİĲȦȞ�
țĮĲĮıțİȣȫȞ�
țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��ȩʌȦȢ�ʌȡȓȗİȢ��įȚĮțȩʌĲİȢ��ĳȦĲȚıĲȚțȐ��ıĲȩȝȚĮ��ıȫȝĮĲĮ�șȑȡȝĮȞıȘȢ�țȜʌ��
țĮșȫȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ��įĮʌȑįȥȞ��
İʌİȞįȪıİȦȞ�țȜʌ��Ȓ�İĲȠȓȝȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�Įʌȩ�ȡȪʌĮȞıȘ�ʌȠȣ�ȝʌȠȡİȓ�
ȞĮ�
ʌȡȠțȪȥȘ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȤȡȒıȘ�ĮȣĲȠțȠȜȜȒĲȦȞ�ĲĮȚȞȚȫȞ��ĳȪȜȜȦȞ�
ȞȐȨȜȠȞ��ȠȚțȠįȠȝȚțȠȪ�ȤĮȡĲȚȠȪ�țȜʌ�
ȕ��ȉĮ�ȑĲȠȚȝĮ�ıȣıțİȣĮıȝȑȞĮ�ȣȜȚțȐ�ȕĮĳȒȢ�Ȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ĮıĲȐȡȚĮ�țȜʌ���
șĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȦȢ�ȑȤȠȣȞ��ȤȦȡȓȢ�ĮȡĮȓȦȝĮ�ȝİ�įȚĮȜȪĲİȢ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�
ĮȣĲȩ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ȅȚ�ıȣȞșȒțİȢ�șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ�țĮȚ�ȣȖȡĮıȓĮȢ�
ȖȚĮ�
ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�İțȐıĲȠȣ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�ȠȚ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌĮȡĮȖȦȖȩ�
Ȗ��ȅĲĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Ș�ʌȜȘȡȦȝȒ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
İțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ�ıĲȚȢ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��İıȦĲİȡȚțȑȢ�Ȓ�
İȟȦĲİȡȚțȑȢ��įİȞ�șĮ�İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ʌȠȣ�ĮĳȠȡȠȪȞ�ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ�
ĲȘȢ�
ĲȚȝȒȢ�ĲȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ�ȠȡȚıȝȑȞȠ�ȪȥȠȢ�
�į��ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�Ș�ʌȡȠıȠȤȒ�ıĲĮ�ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ĭȪȜȜȠ�ǹıĳĮȜȠȪȢ�ȋȡȒıİȦȢ�ĲȠȣ�
ȊȜȚțȠȪ�
�06'6��0DWHULDO�6DIHW\�'DWD�6KHHW��ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ�ĲȠȣ��ȉȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ʌȠȣ�
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�İțȐıĲȠĲİ�ȣȜȚțȩ�șĮ�İȓȞĮȚ�İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ȝİ�ĲĮ�
țĮĲȐȜȜȘȜĮ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȂǹȆ���ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�Ș�įĮʌȐȞȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�țĮȚ�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
�
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΕΡΓΟ:  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Κ. 
ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

ΟΜΑΔΑ Β:   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
 
1. ΥΔΡΕΥΣΗ 
 
Άρθρο 1 
ΑΤΗΕ Ν9770.2 

Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο VPE 
εξωτ. διαμέτρου 18 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο VPE, μέσα σε κυματοειδή 
σωλήνα προστασίας HDPE Φ28mm, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια, τις διανοίξεις οπών και την 
αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία 
πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, εξωτ. διαμέτρου 18 mm. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και τριάντα επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,37  
 
Άρθρο 2 
ΑΤΗΕ 8041.8.1 

Χαλκοσωλήνας  
εξωτ. διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, 
ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως εξωτ. διαμέτρου 
28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δώδεκα και εβδομήντα οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    12,78  
 
Άρθρο 3 
ΑΤΗΕ Ν8106.1 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη  
διαμέτρου Φ 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη, κοχλιωτή, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 1/2 ins. Προμήθεια 
επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε και ογδόντα επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    5,87  
 
Άρθρο 4 
ΑΤΗΕ Ν8106.3 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη  
διαμέτρου Φ 1 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη, κοχλιωτή, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 1 ins. Προμήθεια 
επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εννέα και δέκα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    9,10  
 
Άρθρο 5 
ΑΤΗΕ 8131.2.1 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, τύπου γωνιακή  
διαμέτρου 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, τύπου γωνιακή, κοχλιωτή, PN 16 
atm, διαμέτρου Φ 1 1/2 ins. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και εβδομήντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,76  
 
Άρθρο 6 
ΑΤΗΕ Ν8603.12.10 

Συλλεκτοδιανομέας, ψυχρού-θερμού νερού δικτύου ύδρευσης, ορειχάλκινος 
διαμέτρου 2", έντεκα αναχωρήσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 004 
 
Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος διαμέτρου 2", έντεκα αναχωρήσεων, πλήρης εγκατεστημένος, 
με τους ρυθμιστικούς διακόπτες, τον πίνακα και το καπάκι αυτού, δηλαδή προμήθεια και 
προσκόμιση όλων των υλικών και των μικροϋλικών, εργασίες εκσκαφών τοίχου και 
εγκατάστασης, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα εννέα και δέκα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    39,10  
 
Άρθρο 7 
ΑΤΗΕ Ν8124.9 

Υδρομετρητής  
διαμέτρου Φ 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Υδρομετρητής διαμέτρου Φ 1/2 ins και λοιπά μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα οκτώ και πενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    38,50  
 
Άρθρο 8 
ΑΤΗΕ 8068.1.3 

Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης  
διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 010 
 
Φρεάτιο υδρομετρητή τσιμεντένιο εξωτερικών διαστάσεων 30x30, με το κάλυμμα φρεατίου, δηλαδή 
εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση. Στην τιμή περιλαμβάνεται 
και η προμήθεια και τοποθέτηση του χυτοσιδηρού καλλύματος του φρεατίου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν είκοσι και δέκα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    120,16  
 
Άρθρο 9 
ΑΤΗΕ Ν8125.1.1 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα  
διαμέτρου 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 
1/2 ins κατάλληλη για πόσιμο νερό. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και είκοσι πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    8,25  
 
Άρθρο 10 
ΑΤΗΕ 8141.2.2 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, επιχρωμιωμένος 
τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 013 
 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή 
αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως  τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2 ins 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εξήντα ένα και τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    61,03  
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2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 
Άρθρο 11 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.1.15 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm, διαμέτρου Φ 20 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, για 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη 
μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως, κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και είκοαι επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    3,27  
 
Άρθρο 12 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.1.1 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm, διαμέτρου Φ 25 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, για 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη 
μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως, κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και εξήντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,65  
 
Άρθρο 13 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.2 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, για 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη 
μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως, κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δώδεκα και εξήντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    12,66  
 
 
 
 
 
 



 5 

Άρθρο 14 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.3 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, για 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη 
μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως, κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα τρία και είκοσι πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    13,25  
 
Άρθρο 15 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.7 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 

 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, για 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη 
μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως, κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    22,97  
 
Άρθρο 16 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.9 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 

 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, για 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη 
μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως, κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι τέσσερα και δέκα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    24,15  
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Άρθρο 17 
ΑΤΗΕ 8066.1.3 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως  
διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος έως 0,80 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 010 
 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος 
γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών 
επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, 
τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής 
ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, 
επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών 
του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών,  
διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος έως 0,80 m. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια και 
τοποθέτηση του χυτοσιδηρού καλύμματος του φρεατίου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν εβδομήντα επτά και ογδόντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    177,85  
 
Άρθρο 18 
ΑΤΗΕ Ν8160.2 

Νιπτήρας πορσελάνης 
διαστάσεων 46 Χ 58 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 017 
 
Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 
1 1/4 ins στηρίγματα, σωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά 
(μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε 
λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν σαράντα ένα και είκοσι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    141,20  
 
Άρθρο 19 
ΑΤΗΕ Ν8160.3 

Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα, κατάλληλος για χρήση ΑΜΕΑ,  
διαστάσεων 70 Χ 55 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 017 
 
Νιπτήρας πορσελάνης κατάλληλος για χρήση ΑΜΕΑ, τυπικών διαστάσεων 70 Χ 55 cm, πλήρης με 
βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, 
χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, 
τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Διακόσια πενήντα ένα και εννέα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    251,09  
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Άρθρο 20 
ΑΤΗΕ Ν8151.2 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, χαμηλής πίεσης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 014 

 
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη “Ευρωπαϊκού” (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και 
υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως στομίων, χαμηλής πιέσεως με το δοχείο έκπλυσης και τα εξαρτήματά του. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν εξήντα επτά και πενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    167,50  
 
Άρθρο 21 
ΑΤΗΕ Ν8151.3 

Λεκάνη αποχωρητηρίου ειδικού τύπου για ΑΜΕΑ από πορσελάνη με το κάλυμμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 014 

 
Λεκάνη αποχωρητηρίου ειδικού τύπου για ΑΜΕΑ από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) 
τύπου, δηλαδή λεκάνη μαζί με κάλλυμα για ΑΜΕΑ και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως και 
επί τόπου εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια τριάντα επτά 
   Αριθμητικώς:    337,00  
 
Άρθρο 22 
ΑΤΗΕ Ν8152 

Σετ χειρολαβών αναπήρων πλήρες 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 005 

 
Σετ χειρολαβών αναπήρων πλήρες (μπράτσο ανακλινόμενο, λαβές/ράβδοι στήριξης κλπ), μήκους 
0,75μ από ανοξείδωτο ατσάλι με δυνατότητα ακινητοποίησης στην κατακόρυφη θέση, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση σε ύψος 0,7μ από το έδαφος με αγκύρωση ώστε να αντέχει 
φόρτιση 150 χγρ, και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Διακόσια πέντε 
   Αριθμητικώς:    205,00  
 
Άρθρο 23 
ΑΤΗΕ 8179.2 

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 018 

 
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος χρώματος λευκού πλήρες, ήτοι υλικά και μικρουλικά 
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα οκτώ και πενήντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    18,51  
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Άρθρο 24 
ΑΤΗΕ 8168.2 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  
διαστάσεων 42 Χ 60 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 013 
 
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία 
χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  Διαστάσεων 42 Χ 60 cm. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    18,71  
 
Άρθρο 25 
ΑΤΗΕ 8169.2 

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης  
μήκους 0,60 cm    

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 013 
 
Εταζέρα νιπτήρα πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  πορσελάνης - μήκους 0,60 cm. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα πέντε και ογδόντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    15,86  
 
Άρθρο 26 
ΑΤΗΕ 8178.1.2 

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι   
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 014 

 
Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  
επιχρωμιωμένη με καπάκι. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δώδεκα και ογδόντα δυο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    12,82  
 
Άρθρο 27 
ΑΤΗΕ Ν8029.1 

Σιφόνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα 
διαμέτρου Φ 50 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Σιφόνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα 
μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα εννέα και δώδεκα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    19,12  
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Άρθρο 28 
ΑΤΗΕ Ν8054.5 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό 
διαμέτρου Φ 100 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, πλήρως τοποθετημένο. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα έξι και δέκα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    16,15  
 
Άρθρο 29 
ΑΤΗΕ Ν8054.5 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό 
διαμέτρου Φ 125 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, πλήρως τοποθετημένο. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι ένα και είκοσι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    21,20  
 
Άρθρο 30 
ΑΤΗΕ Ν8053.3 

Μηχανοσίφωνας πλαστικός 
διαμέτρου Φ 12,5 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η διάστρωση 
του χώρου τοποθέτησης με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου για τη ακριβήν όρθια τοποθέτηση του 
μηχανοσίφωνα, για σωστή λειτουργία αυτού 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα εννέα και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    59,84  
 
Άρθρο 31 
ΑΤΗΕ 8064 

Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 

 
Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα, πλήρως τοποθετημένη. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα εννέα και ογδόντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    19,80  
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Άρθρο 32    
ΑΤΗΕ Ν8062.3 

Συλλογέας ομβρίων δωματών με καμπύλη σχάρα γωνιακός 
διαμέτρου Φ 100 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Συλλογέας ομβρίων δωμάτων με καμπύλη σχάρα γωνιακός, σύμφωνος με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, πλήρης, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης και της εργασίας 
πλήρους τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα πέντε 
   Αριθμητικώς:    15,00  
 
Άρθρο 33    
ΑΤΗΕ Ν8062.53 

Υδροροή ανοικτή από γαλβανισμενή λαμαρίνα, ανοκτή, ημικυκλική για κεραμοσκεπή,  
διαμέτρου Φ200 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα χρώματος κεραμιδί, ανοικτή ημικυκλική διαμέτρου Φ200, 
πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των ταπών στις άκρες 
των υδρορροών, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και 
ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός 
τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.  
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και είκοσι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    8,20  
 
Άρθρο 34    
ΟΙΚ ΣΧ.78.10.02 

Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, άνθυγρες, εξωτερικών χώρων, 
πάχους 12,5 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 
Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12467, με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, μετά των υλικών 
στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ βίδες) με την εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι οκτώ και πενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    28,50  
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3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
Άρθρο 35 
ΑΤΗΕ Ν8575.120.6 

Πλήρες σύστημα σωληνώσεων συστήματος VRV κτιρίου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 

 
Πλήρες σύστημα σωληνώσεων συστήματος VRV κτιρίου, με τις σωληνώσεις ψυκτικού μέσου, το 
ψυκτικό μέσο για την πλήρωση του δικτύου, με τις μονώσεις τους από ενδ. τύπου armaflex Af, τα 
ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης σωληνώσεων (joints), τα στηρίγματα, τα μικρουλικά και την 
απαιτούμενη εργασία για την μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης 
κλιματισμού όπως φαίνονται στα σχέδια της μελέτης και περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και 
προδιαγραφές του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι δοκιμές λειτουργίας του συστήματος 
μετά την εγκατάσταση και των μηχανημάτων κλιματισμού. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπήν (κ.α.). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δυο χιλιάδες διακόσια 
   Αριθμητικώς:    2.200,00  
 
Άρθρο 36 
ΑΤΗΕ Ν8540.2 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex  
διαμέτρου Φ 3/4 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 040 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαμέτρου Φ 3/4, πάxους και 
ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και πενήντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,55  
 
Άρθρο 37 
ΑΤΗΕ Ν8540.3 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex  
διαμέτρου Φ 1 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 040 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαμέτρου Φ 1 ins, πάxους και 
ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτά και σαράντα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    7,43  
 
Άρθρο 38 
ΑΤΗΕ Ν8575.31.11 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER  
τύπου καναλάτη ψευδοροφής, 22,4 KW, ενδ. τύπου LG ARNU76GB 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 033 
 
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER, ανεμιστήρα στοιχείου, τύπου καναλάτη 
ψευδοροφής, 22,4 KW, ενδ. τύπου LG ARNU76GB, αποτελούμενη από τον εξατμιστή (θερινή 
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λειτουργία), τη λεκάνη περισυλλογής συμπυκνωμάτων, τον ανεμιστήρα τριών ταχυτήτων, το 
εκτονωτικό σύστημα, το φίλτρο αέρα και το ηλεκτρολογικό μέρος, με remote control ελέγχου της 
λειτουργίας του ανεμιστήρα με τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού και το ενσύρματο χειριστήριο, 
δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια 
   Αριθμητικώς:    4.900,00 
 
Άρθρο 39 
ΑΤΗΕ Ν8575.32.1 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER  
κασέτα 4-κατευθύνσεων, 2,2 KW, ενδ. τύπου LG ARNU07GT 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 033 
 
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER, ανεμιστήρα στοιχείου, κασέτα 4-κατευθύνσεων, 
2,2 KW, ενδ. τύπου LG ARNU07GT, αποτελούμενη από τον εξατμιστή (θερινή λειτουργία), τη 
λεκάνη περισυλλογής συμπυκνωμάτων, τον ανεμιστήρα τριών ταχυτήτων, το εκτονωτικό σύστημα, 
το φίλτρο αέρα και το ηλεκτρολογικό μέρος, με remote control ελέγχου της λειτουργίας του 
ανεμιστήρα με τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού και το ενσύρματο χειριστήριο, δηλαδή υλικά, 
όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Χίλια διακόσια πενήντα 
   Αριθμητικώς:    1.250,00 
 
Άρθρο 40    
ΑΤΗΕ Ν8537.1 

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 034 

 
Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε 
διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός, κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Αμερικάνικους 
κανονισμούς. Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταύ, S κλπ) 
οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα, 
με τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως και 
την εργασία κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτά και ογδόντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    7,85 
 
Άρθρο 41    
ΑΤΗΕ Ν8539.1.1 

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών με πάπλωμα υαλοβάμβακα 3cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 040 

 
Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα πυκνότητας 
τουλάχιστον 16 kg/m3 με λ=0.40W/(mK) ή καλύτερο, που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου 
πάχους 10 μικρών ενισχυμένου με υαλοπίλημα επί χάρτου.Το πάπλωμα προσδένεται στην 
επιφάνεια των αεραγωγών ή των σωληνώσεων ανά 50 cm μήκους με περιτύλιξη αυτοκόλλητης 
πλαστικής ταινίας πλάτους 5 cm και στεγανοποιήται σε όλους τους αρμούς με την ίδια πλαστική 
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ταινία δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά 
στερεώσεως της μονώσεως και η απαιτούμενη εργασία πλήρους τοποθετήσεως  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα τέσσερα και οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    14,08 
 
Άρθρο 42    
ΑΤΗΕ Ν5052.1 

Ελαφρά εσωτερικά διαχωριστικά κάλυψης αεραγωγών  
από γυψοσανίδα πάχους 12,5mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713 
 
Ελαφρά εσωτερικά χωρίσματα κάλυψης αεραγωγών, από γυψοσανίδα πάχους 12,5mm, με όλα τα 
απαραίτητα στηρίγματα για τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή, δηλ. προμήθεια και εργασία 
τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έντεκα και σαράντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    11,40 
 
Άρθρο 43    
ΑΤΗΕ Ν8537.14.2 

Αεραγωγός πολυεστερικός, εύκαμπτος, κυκλικής διατομής διπλών τοιχωμάτων, με 
μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων,  

ονομαστ. διαμ. 125 mm και εξ. διαμ. 150 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 035 

 
Αεραγωγός πολυεστερικός, εύκαμπτος, κυκλικής διατομής διπλών τοιχωμάτων, το ένα με 
ενίσχυση υφάσματος και γαλβανισμένο σύρμα με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακος 
ή άλλου ισοδύναμου θερμικώς υλικού. Ονομαστ. διαμ. 125 mm, με τα ειδικά εξαρτήματα 
συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα τρία και σαράντα επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    13,47 
 
Άρθρο 44    
ΑΤΗΕ Ν8537.15.2 

Αεραγωγός πολυεστερικός, εύκαμπτος, κυκλικής διατομής,  
ονομαστ. διαμ. 125 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 035 
 
Αεραγωγός πολυεστερικός, εύκαμπτος, κυκλικής διατομής ονομαστ. διαμ. 125 mm, με τα ειδικά 
εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και δώδεκα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,12 
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Άρθρο 45    
ΑΤΗΕ Ν8528.40.4 
Στόμιο αεραγωγού ή τοίχου, προσαγωγής αέρα, με δυο σειρές ρυθμιζόμενων πτερυγιων 

και damper 
διαστάσεων 350x200mm, τύπου Τ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο αεραγωγού ή τοίχου, προσαγωγής αέρα, με δυο σειρές ρυθμιζόμενων πτερυγιων και 
damper, μιας κατεύθυνσης, βαμμένο σε χρώμα RAL ή από ανοδιωμένο αλουμίνιο στο φυσικό 
του χρώμα, με μια σειρά σταθερά πτερύγια και damper, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 350x200mm, 
τύπου Τ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα έξι και εβδομήντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    56,75 
 
Άρθρο 46    
ΑΤΗΕ Ν8527.58.3 

Στόμιο αεραγωγού, τοίχου ή οροφής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα, με μια σειρά 
σταθερά πτερύγια 

διαστάσεων 150x150mm, τύπου ΤΕΠ 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 

 
Στόμιο αεραγωγού, τοίχου ή οροφής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, με μια σειρά σταθερά πτερύγια, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 150x150mm, τύπου 
ΤΕΠ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα έξι και ενενήντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    16,91 
 
Άρθρο 47    
ΑΤΗΕ Ν8527.58.30 

Στόμιο αεραγωγού, τοίχου ή οροφής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα, με μια σειρά 
σταθερά πτερύγια 

διαστάσεων 1500x400mm, τύπου ΤΕΠ 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 

 
Στόμιο αεραγωγού, τοίχου ή οροφής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, με μια σειρά σταθερά πτερύγια, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 1500x400mm, τύπου 
ΤΕΠ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν ογδόντα επτά 
   Αριθμητικώς:    187,00 
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Άρθρο 48    
ΑΤΗΕ Ν8527.69.20 
Στόμιο τοίχου βροχής, μιας κατεύθυνσης, νωπού αέρα, βαρέως τύπου με φίλτρο και σίτα 

διαστάσεων 650x300mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 

 
Στόμιο βροχής, μιας κατεύθυνσης, προσαγωγής αέρα, βαρέως τύπου, με φίλτρο και σίτα, από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης 
και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 650x300mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ογδόντα επτά και σαράντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    87,40 
 
Άρθρο 49    
ΑΤΗΕ Ν8527.79.20 

Στόμιο τοίχου βροχής, μιας κατεύθυνσης, απόρριψης αέρα, βαρέως τύπου με σίτα 
διαστάσεων 650x300mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο βροχής, μιας κατεύθυνσης, απόρριψης αέρα, βαρέως τύπου, με σίτα, από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και 
παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 400x300mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα οκτώ και ενενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    58,90 
 
Άρθρο 50    
ΑΤΗΕ Ν8532.5 

Εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας 
ενδ. τύπου HITACHI KPI 2002 ή ανάλογος παροxής 1800-2100 m3/h 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 033 
 
Εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας ενδ. τύπου HITACHI KPI 2002 ή ανάλογος απόδοσης 60% 
τουλάχιστον, τμήμα φυγοκεντρικού ανεμιστήρα προσαγωγής παροχής 1800-2100 m3/h 
τουλάχιστον και ικανής εξ.στατικής πίεσης, τμήμα φυγοκεντρικού ανεμιστήρα απαγωγής 
ανάλογης παροχής και ικανής εξ.στατικής πίεσης,  τμήμα θερμικής επεξεργασίας του αέρα και 
λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνώσεων, με τον κινητήρα, τη μεταλλική βάση, τα αντιδονητικά 
στηρίγματα, τον ηλεκτρικό πίνακα με όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς. Δηλ. προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών και την γραμμή ηλεκτρικού 
ρεύματος και ρύθμιση της κλιματιστικής μονάδας με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, 
πλήρως εγκατεστημένη και παραδοτέα προς λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τρία 
   Αριθμητικώς:    5.843,00 
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Άρθρο 51    
ΑΤΗΕ N8574.9 

Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER  
Qψυξης=44,80ΚW,  ενδ. τύπου LG ARUM16  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 033 
 
Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER. H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-
θέρμανση (αντλια θερμότητας) και καταλλήλη για υπαίθρια τοποθέτηση. Η θερμαντική και η 
ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της 
μελέτης. Η μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, 
συνδεσμολογία εσωτερικής - εξωτερικής μονάδας), καθώς και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης 
και πλήρους εγκαταστάσεως, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα 
   Αριθμητικώς:    13.450,00 
 
Άρθρο 52    
ΑΤΗΕ  Ν9640.1 

Κεντρικός ελεγκτής συστήματος VRV με τον προγραμματισμό του 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 032 

 
Κεντρικός ελεγκτής συστήματος VRV μετά του προγραμματισμού του, για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Τετρακόσια εβδομήντα 
         (Αριθμητικά) :   470,00 
 
Άρθρο 53 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.3 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, για 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη 
μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως, κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα τρια και είκοσι πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    13,25  
 
Άρθρο 54    
ΑΤΗΕ Ν8647.15 

Αισθητήριο ποιότητας αέρα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 012 

 
Αισθητήριο ποιότητας αέρα με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως 
και ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία  προοδευτικής λειτουργίας, 
ενδεικτικού τύπου SIEMENS. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα τρία και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   13,80 
 
Άρθρο 55    
ΑΤΗΕ 8647.2 

Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 012 

 
Θερμοστάτης χώρου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 
ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία  προοδευτικής λειτουργίας, ενδεικτικού 
τύπου SIEMENS. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα επτά και πενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   17,50 
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4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 
 
Άρθρο 56    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8751.1.2 

Αγωγός τύπου ΝΥΑ μονόκλωνος 
διατομής: 1,5 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 044 
 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ (HO7V-U) χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε 
σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, 
σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία, μονόκλωνος διατομής 1,5 
mm² 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ένα και τριάντα δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    1,32 
 
Άρθρο 57    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8751.1.3 

Αγωγός τύπου ΝΥΑ μονόκλωνος 
διατομής: 2,5 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 044 
 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ (HO7V-U) χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε 
σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, 
σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία, μονόκλωνος διατομής 2,5 
mm² 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ένα και σαράντα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    1,43 
 
Άρθρο 58    
ΑΤΗΕ Ν8766.23.1 

Καλώδιο πλακέ τύπου NYIFY τριπολικό 
διατομής 3 Χ 1,5 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 044 
 
Καλώδιο πλακέ τύπου NYIFY (A05VVH3-U) χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως, τριπολικό 
διατομής 3 Χ 1,5 mm² (3G1,5). 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και δέκα λεπτά 
   Αριθμητικώς:   3,10 
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Άρθρο 59    
ΑΤΗΕ 8766.3.1 

Καλώδιο τύπου ΝΥM εύκαμπτο, τριπολικό 
διατομής 3 Χ 1,5 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 046 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥM (AO5VV-U) εύκαμπτο, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως, τριπολικό 
διατομής 3 Χ 1,5 mm² (3G1,5). 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και δέκα επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    3,17 
 
Άρθρο 60    
ΑΤΗΕ 8766.3.2 

Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 
διατομής 3 Χ 2,5 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 046 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥM (AO5VV-U) χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως, τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm² 
(3G2,5). 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και ενενήντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    3,95 
 
Άρθρο 61    
ΑΤΗΕ 8766.4.4 

Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 
διατομής 5 Χ 6 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 046 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥM (AO5VV-U) χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως, πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm² 
(5G6). 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εννέα και είκοσι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    9,20 
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Άρθρο 62    
ΑΤΗΕ 8774.6.6 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό 
διατομής 5 Χ 16 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 046 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (E1VV-U) χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως, πενταπολικό διατομής 5 Χ 16 mm² 
(5G16). 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα πέντε και σαράντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    15,45 
 
Άρθρο 63    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8732.1.2 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 
ευθύς διαμέτρου 13.5 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 
 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς διαμέτρου Φ13.5mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δύο και δέκα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    2,14 
 
Άρθρο 64    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8732.1.3 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 
ευθύς διαμέτρου 16 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 
 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς διαμέτρου Φ16mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,07 
 
Άρθρο 65    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8732.1.5 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 
ευθύς διαμέτρου 25 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 
 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς διαμέτρου Φ25mm 
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Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτά και πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    7,05 
 
Άρθρο 66    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8732.1.6 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 
ευθύς διαμέτρου 50 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 
 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς διαμέτρου Φ50mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έντεκα και εξήνταπέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    11,65 
 
Άρθρο 67    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8766.2.2 

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ  
διαστάσεων 80 Χ 80 mm γιά αγωγούς διατομής έως 6 mm2 8 εξόδων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 
 
Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με 
ενσωματωμένο διακλαδωτήρα έως 5 επαφών και με τους στυπιοθλίπτες γιά καλώδια έως 5 Χ 4 
mm2, δηλαδή κυτίο πλήρες και μικροϋλικά (γύψος, τακάκια, βίδες) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  Διαστάσεων 80 Χ 80 mm γιά αγωγούς διατομής έως 6 mm2 8 
εξόδων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,84 
 
Άρθρο 68    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8801.1.1 

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V απλός μονοπολικός 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 044 
 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V απλός μονοπολικός, με το κυτίο 
δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και δέκα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,14 
 
 
 
 
 
 



 22 

Άρθρο 69    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8801.2.1 

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο, στεγανός 
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V απλός μονοπολικός 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 044 
 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο, στεγανός, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V απλός μονοπολικός, 
με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και ενενήντα οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,98 
 
Άρθρο 70    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8801.1.4 

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 044 
 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ, με το 
κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    5,94 
 
Άρθρο 71    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8826.3.2 

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO 
εντάσεως 16 Α 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049 
 
Ρευματοδότης χωνευτός, SCHUKO - εντάσεως 16 Α με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εννέα και είκοσι τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    9,24 
 
Άρθρο 72    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8827.3.2 

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO 
εντάσεως 16 Α 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049 
 
Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης, SCHUKO - εντάσεως 16 Α με το κυτίο δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δώδεκα και τριάντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    12,30 
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Άρθρο 73    
ΑΤΗΕ Ν8828.1.1 

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO 
τριφασικός, εντάσεως 16 Α 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049 
 
Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης, SCHUKO - τριφασικός, εντάσεως 16 Α με το κυτίο 
δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε 
λειτουργία.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι επτά και εξήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    27,60 
 
Άρθρο 74    
ΑΤΗΕ Ν8992.50.31 

Φωτιστικό σώμα οροφής ή ψευδοροφής  
τετράγωνο, με λαμπτήρες Led 31,5 W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 
Φωτιστικό σώμα οροφής ή ψευδοροφής, τετράγωνο, με λαμπτήρες Led 31,5 W, φωτεινής 
απόδοσης 3700lm, στεγασμένων χώρων, γκρι, από σώμα αλουμινίου, με θερμοκρασία 
λειτουργίας 4000Κ, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και 
τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
σχέδια του έργου, πλήρως εγκατεστημένο (με όλο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του).   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα δυο και πενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    42,50 
 
Άρθρο 75    
ΑΤΗΕ Ν8992.50.32 

Φωτιστικό σώμα τοίχου, τύπου up-down  
76x50mm, με λαμπτήρες led συνολικής ισχύος 12W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 
Φωτιστικό σώμα τοίχου, τύπου up-down, 76x50mm, με λαμπτήρες led συνολικής ισχύος 12W, 
φωτεινής απόδοσης 488lm, στεγασμένων χώρων, γκρι, από σώμα αλουμινίου, με θερμοκρασία 
λειτουργίας 3000Κ, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και 
τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
σχέδια του έργου, πλήρως εγκατεστημένο (με όλο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του).   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια ενενήντα πέντε 
   Αριθμητικώς:    395,00 
 
Άρθρο 76    
ΑΤΗΕ Ν8992.50.33 

Φωτιστικό σώμα οροφής, ορθογωνικό, στεγανό ΙΡ65  
με λαμπτήρες led 35,5W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 
Φωτιστικό σώμα οροφής, ορθογωνικό, στεγανό ΙΡ65, με λαμπτήρες led 35,5W, φωτεινής 
απόδοσης 4100lm, στεγασμένων χώρων, λευκό ή γκρι, από σώμα αλουμινίου, με θερμοκρασία 
λειτουργίας 4000Κ, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και 
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τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
σχέδια του έργου, πλήρως εγκατεστημένο (με όλο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του).   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν δέκα τέσσερα 
   Αριθμητικώς:    114,00 
 
Άρθρο 77    
ΑΤΗΕ Ν8992.50.34 

Φωτιστικό σώμα επίτοιχο, ορθογωνικό, στεγανό ΙΡ40, κατάλληλο για WC 
με λαμπτήρες led 10W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 
Φωτιστικό σώμα επίτοιχο, ορθογωνικό, στεγανό ΙΡ40, κατάλληλο για WC, με λαμπτήρες led 
10W, φωτεινής απόδοσης 950lm, στεγασμένων χώρων, λευκό ή γκρι, από σώμα αλουμινίου, με 
θερμοκρασία λειτουργίας 4000Κ, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος, όπως περιγράφεται στην Τεχνική 
Περιγραφή και τα σχέδια του έργου, πλήρως εγκατεστημένο (με όλο τον ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό του).   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα τρία 
   Αριθμητικώς:    133,00 
 
Άρθρο 78    
ΑΤΗΕ Ν8992.50.35 

Φωτιστικό σώμα οροφής, κυκλικό, στεγανό ΙΡ40, κατάλληλο για WC 
με λαμπτήρες led 11W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 
Φωτιστικό σώμα οροφής, κυκλικό, στεγανό ΙΡ40, κατάλληλο για WC, με λαμπτήρες led 11W, 
φωτεινής απόδοσης 1100lm, στεγασμένων χώρων, λευκό ή γκρι, από σώμα αλουμινίου, με 
θερμοκρασία λειτουργίας 4000Κ, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος, όπως περιγράφεται στην Τεχνική 
Περιγραφή και τα σχέδια του έργου, πλήρως εγκατεστημένο (με όλο τον ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό του).   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εβδομήντα επτά 
   Αριθμητικώς:    77,00 
 
Άρθρο 79    
ΑΤΗΕ Ν8992.50.36 

Φωτιστικό σώμα οροφής κυκλικό, κρεμαστό 
με λαμπτήρες led 23.5W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 
Φωτιστικό σώμα οροφής, κυκλικό, στεγανό ΙΡ40, κατάλληλο για WC, με λαμπτήρες led 23.5W, 
φωτεινής απόδοσης 1100lm, στεγασμένων χώρων, λευκό ή γκρι, από σώμα αλουμινίου, με 
θερμοκρασία λειτουργίας 4000Κ, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος, όπως περιγράφεται στην Τεχνική 
Περιγραφή και τα σχέδια του έργου, πλήρως εγκατεστημένο (με όλο τον ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό του).   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν ογδόντα οκτώ 
   Αριθμητικώς:    188,00 
 
Άρθρο 80    
ΑΤΗΕ N8975.9.31 

Φωτιστικό τοίχου εξωτερικού χώρου, τύπου up-down   
100x80mm, με λυχνίες led συνολικής ισχύος 9W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 
 

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, επίτοιχο, στεγανό, προστασίας IP65, τύπου up-down, 
διαμέτρου 70mm, με λαμπτήρες Led συνολικής ισχύος 18W, με κάλυκα GU10, με σώμα από 
χυτό αλουμίνιο, ενεργειακής απόδοσης Α ή μεγαλύτερη, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος, όπως περιγράφεται 
στην Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια του έργου, πλήρως εγκατεστημένο (με όλο τον 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του).   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα δύο 
   Αριθμητικώς:    42,00 
 
Άρθρο 81    
ΑΤΗΕ Ν8982.1.1.2 

Φωτιστικό ασφαλείας κοινό 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 

 
Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος απο το 
κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής 
και μετατροπής, μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι τέσσερα 
   Αριθμητικώς:    24,00 
 
Άρθρο 82    
ΑΤΗΕ Ν8982.1.1.3 

Φωτιστικό ασφαλείας 18 W 'εξόδου' 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 

 
Φωτιστικό ασφαλείας 18 W με σήμανση 'εξόδου' με κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd 
τροφοδοτούμενος απο το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική 
διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής, μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και 
στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, 
παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι τέσσερα 
   Αριθμητικώς:    24,00 
 
 
 
Άρθρο 83    
ΑΤΗΕ Ν9426.1.1 
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Συρματόσχοινο ανοξείδωτο AISI 316  
3mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 063 
 
Συρματόσχοινο ανοξείδωτο AISI 316, διαμέτρου 3mm, μετά των υλικών και μικροϋλικών 
στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και τριάντα δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    3,32 
 
Άρθρο 84    
ΑΤΗΕ Ν9999.20.1 

Εγκατάσταση αντικεραυνικής και ισοδυναμικής προστασίας 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 045 

 
Εγκατάσταση αντικεραυνικής και ισοδυναμικής προστασίας, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά για 
σωστή λειτουργία, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια του έργου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πεντακόσια  
   Αριθμητικώς:    500,00 
 
Άρθρο 85    
ΑΤΗΕ Ν8843.1 

Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης 
"Γενικός Πίνακας" 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049 
 
Ηλεκτρικός πίνακας σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές 
πλήρης, αποτελούμενος από το ερμάριο, τη θύρα τη μετώπη, τη μπάρα χαλκού, με όλα τα όργανα 
του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές 
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής 
συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με 
βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή 
προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως 
των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Χίλια 
   Αριθμητικώς:    1.000,00 
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5. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 
 
Άρθρο 86    
ΑΤΗΕ Ν8768.1 

Τηλεφωνικό καλώδιο VOICE-DATA UTP  
CAT. 6, 4 ζευγών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 048 
 
Τηλεφωνικό καλώδιο VOICE-DATA UTP, CATEG. 6, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών 
και μικρουλικών, επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και πενήντα οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    3,58 
 
Άρθρο 87    
ΑΤΗΕ Ν9500.1 

Πρίζα τηλεφώνου Rj11 
8 επαφών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049 
 
Πρίζα τηλεφώνου Rj11, 8 επαφών γαλλικού τύπου, xωνευτή με το κουτί, δηλ. προμήθεια και 
προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργία, ενδ. 
τύπου LΕGRΑΝD.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτά και ογδόντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    7,81 
 
Άρθρο 88    
ΑΤΗΕ Ν9500.2 

Πρίζα (λήψη) ψηφιακού δικτύου επικοινωνιών, 
διπλή RJ-45, 8 επαφών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049 
 
Διπλή τηλεπικοινωνιακή πρίζα ψηφιακού δικτύου επικοινωνιών, τερματικής συσκευής(data/voice) 
με κλείστρο και με δύο υποδοχές RJ-45, UTP Cat6, για την κάλυψη των αναγκών σε δεδομένα και 
φωνή, από σκληρό πλαστικό, με καπάκι σύσφιξης και σταθεροποίησης των καλωδίων, κατάλληλη 
για τοποθέτηση είτε σε πλαστικό κανάλι είτε επίτοιχη, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση, μικροϋλικά, 
εγκατάσταση, σύνδεση και πιστοποίηση για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα οκτώ και ογδόντα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    18,83 
 
Άρθρο 89    
ΑΤΗΕ 8735.2.2 

Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό 
διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 
 
Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα 
μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, 
τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Πλαστικό - διαμέτρου ή 
διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm.  
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και ενενήντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,95 
 
Άρθρο 90    
ΑΤΗΕ Ν9601.5 

Oμοαξωνικό καλώδιο 75 Ω 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 043 

 
Oμοαξωνικό καλώδιο 75 Ω σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τοποθετούμενο εντός σωλήνα, ή 
σxάρας καλωδίων,δηλ. προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, και επιτόπου εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών, προς πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και εβδομήντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,76 
 
Άρθρο 91    
ΑΤΗΕ Ν9730.1 

Κεραία Τ.V. VΗF και UΗF 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 042 

 
Κεραία Τ.V. VΗF και UΗF 75 Ω, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, κατάλληλη για λειτουργία 
κεντρικής εγκατάστασης τηλεόρασης, περιλαμβανόμενων και του ιστού ύψους 3.0 m περίπου και 
των αναγκαίων για την ασφαλή στερέωση και στήριξη αυτής επι του δώματος του κτιρίου, 
αντιρίδων κλπ. δηλ. προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης 
ασφαλούς στερέωσης, ρύθμισης και θέσης σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εξακόσια πενήντα 
   Αριθμητικώς:    650,00 
 
Άρθρο 92    
ΑΤΗΕ Ν9730.2 

Ενισxυτής σήματος κεραίας Τ.V. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 042 

 
Ενισxυτής σήματος κεραίας Τ.V. πλήρης, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και εργασία εγκατάστασης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα οκτώ 
   Αριθμητικώς:    138,00 
 
Άρθρο 93    
ΑΤΗΕ Ν9730.6 

Πρίζα τηλεόρασης τερματική xωνευτή 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 062 

 
Πρίζα τηλεόρασης τερματική xωνευτή όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές,δηλ. προμήθεια, 
προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, και σύνδεσης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και πενήντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,56 
 
Άρθρο 94    
ΑΤΗΕ Ν8993.60 
 

Μεγαφωνική εγκατάσταση πλήρης   
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 048 

 
Μεγαφωνική εγκατάσταση πλήρης, όπως περιγράφεται στα σχέδια της μελέτης, στην τεχνική 
περιγραφή και στις Προδιαγραφές, αποτελούμενη από όλο των εξοπλισμό και τις καλωδιώσεις, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη του εξοπλισμού  και 
καλωδίων, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία για την παράδοση του  
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εννιακόσια πενήντα 
   Αριθμητικώς:    950,00 
 
Άρθρο 95    
ΑΤΗΕ Ν8993.80 

Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας πλήρης     
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 048 

 
Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας πλήρης, όπως περιγράφεται στα σχέδια της μελέτης, στην 
τεχνική περιγραφή και στις Προδιαγραφές, αποτελούμενη από όλο των εξοπλισμό και τις 
καλωδιώσεις, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη του 
εξοπλισμού  και καλωδίων, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία για 
την παράδοση του  σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πεντακόσια 
   Αριθμητικώς:    500,00 
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6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Άρθρο 96    
ΑΤΗΕ 8201.1.2 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα 
φορητός, γομώσεως 6 kg  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 019 
 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του 
στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη γομώσεως 6 kg 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα οκτώ και δέκα εννέα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    38,19 
 
Άρθρο 97    
ΑΤΗΕ 8202.2 

Πυροσβεστήρας κόνεως διοξειδίου του άνθρακα 
φορητός, γομώσεως 5 kg  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 019 
 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς 
του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 5 kg 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εβδομήντακαι εννέα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    70,09 
 
Άρθρο 98    
ΑΤΗΕ Ν8204.10 

Πυροσβεστική φωλεά, επίτοιχη ή χωνευτή 
με κρουνό και εύκαμπτο σωλήνα 19mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 020 
 
Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή με κρουνό και εύκαμπτο σωλήνα 19mm, πλήρης 
δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό 
χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  με ένα πυροσβεστικό κρουνό. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ενενήντα δύο 
   Αριθμητικώς:    92,00 

 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΥΛΟΣ     /    /2020 ΠΥΛΟΣ      /      /2020 ΠΥΛΟΣ      /      /2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Τ.Υ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
  ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ 
   
   
   
   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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