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/ŶŚŽƵĚ
ϭ

/ŶůĞŝĚŝŶŐ

ϰ

Ϯ

tĂƚŝƐĚĞŬƌĂĐŚƚǀĂŶǁŽŶĞŶŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶ͍

ϲ

ϯ

tĂƚǁŝůůĞŶǁĞŵĞƚĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚ͍

ϳ

ϰ

KƉǁŝĞƌŝĐŚƚĞŶǁĞŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁŽŽŶďĞůĞŝĚ͍

ϭϬ

ϱ

tĂƚŚĞĞĨƚĚĞǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚŝŶŽŶǌĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶŽĚŝŐ͍

ϭϲ

ϲ

tĂƚǁŝůůĞŶǁĞŝŶĚĞŚƵƵƌƐĞĐƚŽƌďĞƌĞŝŬĞŶ͍

ϭϵ

ϳ

tĂĂƌǁŝůůĞŶǁĞǁŽŶŝŶŐĞŶƚŽĞǀŽĞŐĞŶ͍

ϮϮ

ϴ

ĞŶůĞĞĨďĂƌĞ͕ůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚĞǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ

Ϯϱ

ŝũůĂŐĞ/͗tŽŶŝŶŐďŽƵǁƉƌŽŐƌĂŵŵĂƉĞƌŬĞƌŶ

Ϯϳ

ŝũůĂŐĞ//͗dŽĞƚƐŝŶŐƐŬĂĚĞƌŶŝĞƵǁĞǁŽŶŝŶŐďŽƵǁƉůĂŶŶĞŶ

ϯϬ

ŝũůĂŐĞ///͗dŽĞůŝĐŚƚŝŶŐƌĂŝŶƉŽƌƚͲƉƌŝŶĐŝƉĞƐ






ϯϭ







ϭ /ŶůĞŝĚŝŶŐ
ŽƌƉƐǁŽŶĞŶŝŶĞĞŶĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞƚŽƉƌĞŐŝŽ
sŽŽƌƵůŝŐƚŚĞƚWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶ͘,ŝĞƌŝŶŚĞďďĞŶ
ǁĞ ŽŶǌĞ ŽƉŐĂǀĞŶ ĞŶ ĂŵďŝƚŝĞƐ ǀŽŽƌ ĚĞ ǁŽŶŝŶŐŵĂƌŬƚ ŝŶ ŽŶǌĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ǀŽŽƌ
ĚĞŬŽŵĞŶĚĞũĂƌĞŶǀĞƌǁŽŽƌĚ͘,ĞƚWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶŝƐĚĞŽƉǀŽůŐĞƌǀĂŶŽŶǌĞ
^ƚƌƵĐƚƵƵƌǀŝƐŝĞ tŽŶĞŶ ϮϬϭϯͲϮϬϮϬ ĞŶ ŚĞƚ ĚĚĞŶĚƵŵ͘ /Ŷ ĚĞ ƚƵƐƐĞŶůŝŐŐĞŶĚĞ
ũĂƌĞŶ ŝƐ ĚĞ ǁŽŶŝŶŐŵĂƌŬƚ ƐƚĞƌŬ ǀĞƌĂŶĚĞƌĚ͘ /Ŷ ϮϬϭϯ ǌĂƚ ĚĞ ǁŽŶŝŶŐŵĂƌŬƚ ŶŽŐ
ǀŽůŽƉ ŝŶ ĚĞ ĐƌŝƐŝƐƉĞƌŝŽĚĞ͘ Ğ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ũĂƌĞŶ ŬĞŶĚĞ ŽŶǌĞ ƌĞŐŝŽ ĞĞŶ ĞŶŽƌŵĞ
ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ ŐƌŽĞŝ͕ ǁĂĂƌĚŽŽƌ ŽŽŬ ĚĞ ǀƌĂĂŐ ŶĂĂƌ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ƐƚĞƌŬ ŝƐ
ϭ
ƚŽĞŐĞŶŽŵĞŶ͘ Ğ ŐĞŵĞĞŶƚĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ^ƚĞĚĞůŝũŬ 'ĞďŝĞĚ ŝŶĚŚŽǀĞŶ  ǁĞƌŬĞŶ
ĚĂĂƌŽŵĂůũĂƌĞŶŶĂƵǁƐĂŵĞŶŽŵŽƉĞĞŶǌŽƌŐǀƵůĚŝŐĞŵĂŶŝĞƌŝŶǀƵůůŝŶŐƚĞŐĞǀĞŶ
ĂĂŶ ĚĞǌĞ ŐƌŽƚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ǁŽŶŝŶŐǀƌĂĂŐ͘ DĞƚ ĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ǀĂŶ ǀĞĞů
ĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬĞ ŐĞǌŝŶƐǁŽŶŝŶŐĞŶ ŝŶ EƵĞŶĞŶͲtĞƐƚ ůĞǀĞƌĞŶ ǁĞ ĚĂĂƌŝŶ ĞĞŶ
ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞďŝũĚƌĂŐĞ͘
KŶĚĂŶŬƐ ĚĞ ŐƌŽĞŝ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ĂůƚŝũĚ ŽŶƐ ĚŽƌƉƐĞ ǁŽŽŶŵŝůŝĞƵ ďĞŚŽƵĚĞŶ͕ ŵĞƚ
ǀĞĞůŐƌŽĞŶ͕ĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬĞǁŽŶŝŶŐĞŶĞŶƐƚĞƌŬĞƐŽĐŝĂůĞƐĂŵĞŶŚĂŶŐ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚ
ǌŝũŶĚĞƐƚĞĚĞůŝũŬĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶǀĂŶŝŶĚŚŽǀĞŶĞŶ,ĞůŵŽŶĚŽƉŬŽƌƚĞĂĨƐƚĂŶĚ͘
Ğ ŐƌŽƚĞ ǀƌĂĂŐ ĞŶ ŽŶǌĞ ǁŽŽŶĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬŚĞŝĚ ŚĞďďĞŶ ƚŽƚ ĞĞŶ ĂĂŶǌŝĞŶůŝũŬĞ
ƐƚŝũŐŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ǁŽŶŝŶŐƉƌŝũǌĞŶ ŝŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ EƵĞŶĞŶ ŐĞůĞŝĚ͘ sŽŽƌ
ĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ ĚŝĞ ŽƉ ǌŽĞŬ ǌŝũŶ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ďĞƚĂĂůďĂƌĞ ŚƵƵƌͲŽĨ ŬŽŽƉǁŽŶŝŶŐ
;ƐƚĂƌƚĞƌƐ͕ŵĞŶƐĞŶŵĞƚĞĞŶůĂĂŐŝŶŬŽŵĞŶ͕ŵĞŶƐĞŶŵĞƚĞĞŶǌŽƌŐǀƌĂĂŐͿǌŝũŶĚĞ
ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶŝŶĚĞŚƵŝĚŝŐĞǁŽŶŝŶŐŵĂƌŬƚďĞƉĞƌŬƚ͘ĞŶĂŶĚĞƌĂĂŶĚĂĐŚƚƐƉƵŶƚ
ŝƐ ŚĞƚ ŐƌŽƚĞ ĂĂŶƚĂů ŽƵĚĞƌĞŶ ĚĂƚ ŝŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ǁŽŽŶƚ ;ĞŶ ŝŶ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ
ũĂƌĞŶŶŽŐƐƚĞƌŬǌĂůƚŽĞŶĞŵĞŶͿ͘ŝũǌƵůůĞŶŽŽŬƐƚĞĞĚƐůĂŶŐĞƌǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǁŽŶĞŶ͘

sŽŽƌ ŽŶǌĞ ŽƵĚĞƌĞŶ ŝƐ ŚĞƚ ĚĂĂƌŽŵ ǀĂŶ ďĞůĂŶŐ ĚĂƚ Ğƌ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ŐĞƐĐŚŝŬƚĞ
ǁŽŶŝŶŐĞŶǌŝũŶ͕ŝŶĐůƵƐŝĞĨĞĞŶǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐĚŝĞĚĂĂƌŽƉĂĂŶŐĞƉĂƐƚŝƐ͘


sŝƐŝĞŽƉǁŽŽŶŽƉŐĂǀĞŶ

,Ğƚ WƌŽŐƌĂŵŵĂ tŽŶĞŶ ǀĞƌƚŽůŬƚ ĚĞ ǀŝƐŝĞ ǀĂŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ŽǀĞƌ ĚĞ
ƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞǁŽŽŶŽƉŐĂǀĞŶ͘ƌďĞƐƚĂĂƚŐĞĞŶǁĞƚƚĞůŝũŬĞǀŽƌŵǀĞƌĞŝƐƚĞǀŽŽƌŚĞƚ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁŽŽŶďĞůĞŝĚŽĨĚĞŝŶŚŽƵĚĞůŝũŬĞŬŽĞƌƐ͘ůƐŐĞŵĞĞŶƚĞŚĞďďĞŶǁĞ
ĚĂĂƌŝŶ ͲƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ŽŶǌĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐͲ ĨŽĐƵƐ ĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚ͘ sĂŶƵŝƚ ĚĞ
tŽŶŝŶŐǁĞƚ ŝƐ ŚĞƚ ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ ŽǀĞƌ ĞĞŶ ŐŽĞĚ ŽŶĚĞƌďŽƵǁĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ
ǀŝƐŝĞŽƉǁŽŽŶďĞůĞŝĚŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬŽŵĂůƐŐĞŵĞĞŶƚĞƌŝĐŚƚŝŶŐƚĞŬƵŶŶĞŶŐĞǀĞŶ
ĂĂŶĚĞƉƌĞƐƚĂƚŝĞĂĨƐƉƌĂŬĞŶŵĞƚǁŽŶŝŶŐĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐĚŝĞŚŝĞƌƵŝƚǀŽůŐĞŶ͘
KŵĚĞǀŝƐŝĞƚŽƚƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƚĞďƌĞŶŐĞŶŚĞďďĞŶǁĞǀĞůĞďĞƚƌŽŬŬĞŶƉĂƌƚŝũĞŶŽƉ
ŚĞƚǀůĂŬǀĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐŵĂƌŬƚŶŽĚŝŐ͘ĂĂƌŽŵŚĞďďĞŶǁĞĚĞĂŵďŝƚŝĞƐǀĂŶŚĞƚ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ tŽŶĞŶ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ŽŶǌĞ ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŽƉŐĞƐƚĞůĚ͘ ŝƚ
ŚĞďďĞŶ ǁĞ ŐĞĚĂĂŶ ƚŝũĚĞŶƐ tŽŽŶůĂď ;ŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ ŵĞƚ ǁŽŶŝŶŐĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐ͕
ŵĂŬĞůĂĂƌƐ͕ŽŶƚǁŝŬŬĞůĂĂƌƐ͕ǌŽƌŐĂĂŶďŝĞĚĞƌƐͿĞŶĚĞǀŽŶĚǀĂŶŚĞƚtŽŶĞŶ;ŵĞƚ
ĚŽƌƉƐͲĞŶǁŝũŬƌĂĚĞŶ͕ŚƵƵƌĚĞƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ͕ďĞƚƌŽŬŬĞŶŝŶǁŽŶĞƌƐͿ͕ďĞŝĚĞŽƉϮϯ
ƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϵ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚ ŝƐĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚ ŐĞĚƵƌĞŶĚĞŚĞƚ ƉƌŽĐĞƐƚǁĞĞ
ŬĞĞƌ ŚĞƚ ŐĞƐƉƌĞŬ ĂĂŶŐĞŐĂĂŶ ŽǀĞƌ ĚĞ ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ ŽƉŐĂǀĞŶ ĞŶ ĂŵďŝƚŝĞƐ ǀĂŶ
ŚĞƚ WƌŽŐƌĂŵŵĂ tŽŶĞŶ ;ϵ ŵĞŝ ĞŶ ϮϲŶŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϵͿ͘ ĞǌĞůĨĚĞ
ŐĞƐƉƌĞŬƐƌŽŶĚĞŶ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ŽŽŬ ŐĞǀŽĞƌĚ ŵĞƚ ĚĞ ǁŽŶŝŶŐĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐ ĞŶ
ŚƵƵƌĚĞƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ;ϴũƵůŝĞŶϵĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϵͿ͘
ĚǀŝĞƐďƵƌĞĂƵ ŽŵƉĂŶĞŶ ŚĞĞĨƚ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ EƵĞŶĞŶ ďĞŐĞůĞŝĚ ďŝũ ŚĞƚ
ŽƉƐƚĞůůĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ WƌŽŐƌĂŵŵĂ tŽŶĞŶ͕ ŵĞƚ ŶĂŵĞ ĂůƐ ŚĞƚ ŐĂĂƚ Žŵ ĚĞ
ŽŶĚĞƌďŽƵǁŝŶŐǀĂŶĚĞǀŝƐŝĞ͘








ϭ

 EĂĂƐƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶǌŝũŶĚĂƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶĞƐƚ͕ŝŶĚŚŽǀĞŶ͕'ĞůĚƌŽƉͲDŝĞƌůŽ͕,ĞůŵŽŶĚ͕
KŝƌƐĐŚŽƚ͕^ŽŶĞŶƌĞƵŐĞů͕sĞůĚŚŽǀĞŶĞŶtĂĂůƌĞ͘

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

ϰ



WƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶĞŶĚĞKŵŐĞǀŝŶŐƐǀŝƐŝĞ
ĞŚƵŝĚŝŐĞǁŽŶŝŶŐŵĂƌŬƚŝƐǌĞĞƌĚǇŶĂŵŝƐĐŚ͘tŽŽŶǁĞŶƐĞŶǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶƐŶĞůĞŶ
ŵĞŶƐĞŶ ǌŽĞŬĞŶ ŶĂĂƌ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĞǀĞŶ Žŵ ŝŶ ĞĞŶ ŬƌĂƉƉĞ ŵĂƌŬƚ ƚŽĐŚ ĞĞŶ
ŐĞƐĐŚŝŬƚĞǁŽŽŶŽƉůŽƐƐŝŶŐƚĞǀŝŶĚĞŶ͘ƌŽŶƚƐƚĂĂŶŶŝĞƵǁĞ͕ǀĂĂŬ ŵĞĞƌ ĨůĞǆŝďĞůĞ
ǁŽŽŶǀŽƌŵĞŶ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ǌŝĞŶ ǁĞ ĚĂƚ ǁŽŽŶďĞůĞŝĚ ĞĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ŝŶƚĞŐƌĂůĞƌ
ŬĂƌĂŬƚĞƌŬƌŝũŐƚ͘KŵƚŽƚĞĞŶĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬĞǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐƚĞŬŽŵĞŶ͕ǌŝũŶŶŝĞƚ
ĂůůĞĞŶ ĚĞ ũƵŝƐƚĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ŶŽĚŝŐ͕ ŵĂĂƌ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŽŽŬ ĞĞŶ ŐŽĞĚĞ
ďĞƌĞŝŬďĂĂƌŚĞŝĚ͕ ŐŽĞĚĞ ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͕ ĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬĞ ŶĂƚƵƵƌ ĞŶ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ
ǁĞƌŬŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ͘





















WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

KŶƐ ǁŽŽŶďĞůĞŝĚ ŵŽĞƚ ĚĂĂƌŽŵ ŐŽĞĚ ĂĨŐĞƐƚĞŵĚ ǌŝũŶ ŽƉ ĚĞ ƚŽƚĂůĞ ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ EƵĞŶĞŶ͘ ,Ğƚ WƌŽŐƌĂŵŵĂ tŽŶĞŶ ǀŽƌŵƚ
ĚĂĂƌŽŵ ĞĞŶ  ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ďŽƵǁƐƚĞĞŶ ǀĂŶ ŽŶǌĞ KŵŐĞǀŝŶŐƐǀŝƐŝĞ͘ /Ŷ ŚĞƚ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ tŽŶĞŶŐĞǀĞŶǁĞĂĂŶǁĞůŬĞĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶǁĞĚĞŬŽŵĞŶĚĞũĂƌĞŶ
ŵĞƚ ŶĂŵĞ ǁŝůůĞŶǀŽŽƌǌŝĞŶǀĂŶƉĂƐƐĞŶĚĞǁŽŶŝŶŐĞŶĞŶŚŽĞǁĞĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞ
ǀŽŽƌƌĂĂĚ ďĞƚĞƌ ŬƵŶŶĞŶ ĂĨƐƚĞŵŵĞŶ ŽƉ ŚƵŶ ǁĞŶƐĞŶ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ŐĞǀĞŶ ǁĞ ŽƉ
ŚŽŽĨĚůŝũŶĞŶ ĂĂŶ ǁĞůŬĞ ĂĂŶĚĂĐŚƚƐƉƵŶƚĞŶ ǀĂŶ ďĞůĂŶŐ ǌŝũŶ Žŵ ƚŽƚ ĞĞŶ
ǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ ƚĞ ŬŽŵĞŶ ĚŝĞ ĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬ ŝƐ ǀŽŽƌ ŽŶǌĞ ŝŶǁŽŶĞƌƐ ĞŶ
ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ŝƐ ƚŽĞŐĞƌƵƐƚ ŽƉ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ ǌŽĂůƐ ŚĞƚ ůĂŶŐĞƌ
ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁŽŶĞŶ ĞŶ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞƚƌĂŶƐŝƚŝĞ͘ sĞƌǀŽůŐĞŶƐ ǁŽƌĚĞŶ ĚĞǌĞ
ĂĂŶĚĂĐŚƚƐƉƵŶƚĞŶŶĂĚĞƌƵŝƚŐĞǁĞƌŬƚŝŶŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞĚĞKŵŐĞǀŝŶŐƐǀŝƐŝĞ͘



ϱ



Ϯ tĂƚŝƐĚĞŬƌĂĐŚƚǀĂŶǁŽŶĞŶŝŶĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶ͍
tĞ ǌŝũŶ ƚƌŽƚƐ ŽƉ ŽŶƐ ĚŽƌƉƐĞ ǁŽŽŶŵŝůŝĞƵ͘ ŝƚ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ďĞŚŽƵĚĞŶ ĞŶ
ǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͘

tŽŶĞŶ ŝŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ EƵĞŶĞŶ ŝƐ ǁŽŶĞŶ ŝŶ ĞĞŶ ĚŽƌƉƐĞ͕ ŐƌŽĞŶĞ ĞŶ ƌƵƐƚŝŐĞ
ǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ͕ ŵĞƚ ĚĞ ƐƚĞĚĞůŝũŬĞ ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ ĞŶ ǁĞƌŬŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ ǀĂŶ
ŝŶĚŚŽǀĞŶĞŶ,ĞůŵŽŶĚŽƉĞĞŶƐƚĞĞŶǁŽƌƉĂĨƐƚĂŶĚ͘,ĞƚŐƌŽĞŶĞŬĂƌĂŬƚĞƌŐĞĞĨƚ
ŚĞƚ ǁŽŶĞŶ ŝŶ ŽŶǌĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ŬǁĂůŝƚĞŝƚ͕ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ƐƚĞƌŬĞ ƐŽĐŝĂůĞ
ƐĂŵĞŶŚĂŶŐ͕ĚĞŐŽĞĚĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶĞŶŚĞƚƌŝũŬĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƐůĞǀĞŶ͘hŝƚĞƌĂĂƌĚ
ŝƐ ĚĂĂƌďŝũ ŚĞƚ ĐƵůƚƵƌĞůĞ ĞƌĨŐŽĞĚ ǀĂŶ sŝŶĐĞŶƚ ǀĂŶ 'ŽŐŚ ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ
ŽŶĚĞƌĚĞĞůŝŶŽŶǌĞƉƌŽĨŝůĞƌŝŶŐ͘


tĞǌŝũŶĞŶďůŝũǀĞŶĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬǀŽŽƌŐĞǌŝŶŶĞŶ

Ğ ǁŽŽŶŬǁĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ EƵĞŶĞŶ ǁŽƌĚƚ ŐĞǁĂĂƌĚĞĞƌĚ ĚŽŽƌ ŽŶǌĞ
ĞŝŐĞŶ ŝŶǁŽŶĞƌƐ͕ ĚŝĞ ŚŝĞƌ ŐƌĂĂŐ ǁŝůůĞŶ ďůŝũǀĞŶ ǁŽŶĞŶ͕ ŵĂĂƌ ǌĞŬĞƌ ŽŽŬ ĚŽŽƌ
ǁŽŶŝŶŐǌŽĞŬĞŶĚĞŶŝŶĚĞŚĞůĞƌĞŐŝŽ͘tĞŚĞďďĞŶĞĞŶŚĞƌŬĞŶďĂĂƌƉƌŽĨŝĞůďŝŶŶĞŶ
ĚĞ͚ĐŝƚǇŽĨǀŝůůĂŐĞƐ͛ǀĂŶŚĞƚ^ƚĞĚĞůŝũŬĞ'ĞďŝĞĚŝŶĚŚŽǀĞŶ͘sĞĞůŵĞŶƐĞŶƐƚĂƌƚĞŶ
ŚƵŶǁŽŽŶĐĂƌƌŝğƌĞĂůƐũŽŶŐĞƌĞͬƐƚƵĚĞŶƚŝŶŝŶĚŚŽǀĞŶĞŶŐĂĂŶͲŽƉŚĞƚŵŽŵĞŶƚ
ĚĂƚ ǌĞ ĞĞŶ ŐĞǌŝŶ ƐƚŝĐŚƚĞŶͲ ŽƉ ǌŽĞŬ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ƌƵŝŵĞƌĞ ǁŽŶŝŶŐ ŝŶ ĚĞ ĚŽƌƉĞŶ
ƌŽŶĚŽŵĚĞƐƚĂĚ;ǌŽĂůƐŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶͿ͘,ĞƚĚŽƌƉƐĞƉƌŽĨŝĞůǁŝůůĞŶǁĞ
ďĞŚŽƵĚĞŶ ĞŶ ǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͘ tĞ ŚĞďďĞŶ ƐƚĞƌŬ ŝŶŐĞǌĞƚ ŽƉ ĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ǀĂŶ
ĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬĞ ŐĞǌŝŶƐǁŽŶŝŶŐĞŶ ŝŶ EƵĞŶĞŶͲtĞƐƚ ŽŶĚĞƌ ĚĞ ŶŽĞŵĞƌ ͚ĚŽƌƉƐ
ŐĞůƵŬ͛͘ Ğ ŬŽŵĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ ǌĞƚƚĞŶ ǁĞ ŚŝĞƌ ĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ǀĂŶ Ěŝƚ ƚǇƉĞ
ǁŽŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌƚ͘

sŝƚĂůŝƚĞŝƚĞŶůĞĞĨďĂĂƌŚĞŝĚ
,ĞƚŝƐĨŝũŶǁŽŶĞŶŝŶŽŶǌĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͘DĂĂƌĞĞŶůĞĞĨďĂƌĞ͕ǀŝƚĂůĞǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ
ŝƐ ŐĞĞŶ ĂƵƚŽŵĂƚŝƐŵĞ͘ Ž ƐƚĂĂŶ ŝŶ ĚĞ ŬůĞŝŶĞ ĚŽƌƉĞŶ ĚĞ ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ ŽŶĚĞƌ
ĚƌƵŬ ĞŶ ŝŶ ĚĞ ŬĞƌŶ EƵĞŶĞŶ ǌŝĞŶ ǁĞ ŽƉ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ƉůĞŬŬĞŶ ĞŶŝŐĞ
ůĞĞĨďĂĂƌŚĞŝĚƐƉƌŽďůĞŵĞŶ ;ǌŽĂůƐ ǁŽŽŶŽǀĞƌůĂƐƚͿ͘ Ŷ ŽŽŬ ŝƐ ŚĞƚ ĚĞ ǀƌĂĂŐ͕ ŚŽĞ
ƚŽĞŬŽŵƐƚďĞƐƚĞŶĚŝŐ ĚĞ ǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ ĞŶ ĚĞ ǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚ ǌŝũŶ ǀŽŽƌ ĚĞ
ŐƌŽƚĞƌ ǁŽƌĚĞŶĚĞ ŐƌŽĞƉ ŽƵĚĞƌĞŶ͘ tĞ ǁŝůůĞŶ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ ŵĞƚ
ĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐ ĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ƉĂƌƚŝũĞŶ Ěŝƚ ƐŽŽƌƚ ǀƌĂĂŐƐƚƵŬŬĞŶ ƐĐŚĞƌƉĞƌ ŝŶ ďĞĞůĚ
ŬƌŝũŐĞŶ͘


DĞĞƌĚĂŶƐƚĞŶĞŶ

'ŽĞĚǁŽŶĞŶǀŽƌŵƚǀŽŽƌďŝũŶĂĂůůĞŵĞŶƐĞŶĞĞŶďĂƐŝƐďĞŚŽĞĨƚĞ͘sŽŽƌŝŶǁŽŶĞƌƐ
ǀĂŶ ŽŶǌĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ĚŝĞ Žŵ ǁĂƚ ǀŽŽƌ ƌĞĚĞŶ ĚĂŶ ŽŽŬ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ŚĞďďĞŶ ŵĞƚ
ĨŝŶĂŶĐŝģůĞ͕ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ĨǇƐŝĞŬĞ ŽĨ ƉƐǇĐŚŝƐĐŚĞ ƉƌŽďůĞŵĞŶ͕ ŐĞůĚƚ Ěŝƚ ĞĞŶƐ ƚĞ ŵĞĞƌ͘
KŵƚĞŬƵŶŶĞŶǁĞƌŬĞŶ͕ůĞƌĞŶŽĨĂŶĚĞƌƐǌŝŶƐŵĞĞƚĞĚŽĞŶŵĞƚĚĞŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũ͕
ŝƐĞĞŶĨŝũŶĞĞŶƐƚĂďŝĞůĞǁŽŽŶƐŝƚƵĂƚŝĞĐƌƵĐŝĂĂů͘,ĞƚŐĂĂƚĚĂŶŶŝĞƚĂůůĞĞŶŽŵĚĞ
ǁŽŶŝŶŐǌĞůĨ͕ŵĂĂƌŽŵĚĞŐĞŚĞůĞǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ͘ĞǁŝƐƐĞůǁĞƌŬŝŶŐƚƵƐƐĞŶŚĞƚ
ǁŽŶĞŶ͕ ŚĞƚ ƐŽĐŝĂůĞ ĚŽŵĞŝŶ ;ǁĞůǌŝũŶ͕ ǌŽƌŐͿ ĞŶ ĚĞ ĨǇƐŝĞŬĞ ůĞĞĨŽŵŐĞǀŝŶŐ ǁŝůůĞŶ
ǁĞĚĂĂƌŽŵǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͘EŝĞƚǀŽŽƌŶŝĞƚƐǁŽƌĚƚŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚĞĞŶŽǀĞƌŬŽĞƉĞůĞŶĚ
ƚŚĞŵĂǀĂŶĚĞKŵŐĞǀŝŶŐƐǀŝƐŝĞ͘






WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

ϲ



ϯ tĂƚǁŝůůĞŶǁĞŵĞƚĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞ
ǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚ͍



ŝŐĞŶĂĂƌĞŝŶĚǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬ͕ŐĞŵĞĞŶƚĞĨĂĐŝůŝƚĞĞƌƚ

ĞďĞƐƚĂĂŶĚĞǀŽŽƌƌĂĂĚǁŝůůĞŶǁĞĞŶĞƌŐŝĞǌƵŝŶŝŐĞƌĞŶůĞǀĞŶƐůŽŽƉďĞƐƚĞŶĚŝŐĞƌ
ŬƌŝũŐĞŶ͕ ǁĂĂƌďŝũ ĚĞ ǀĂƐƚŐŽĞĚĞŝŐĞŶĂĂƌ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬ ŝƐ ĞŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ
ĞĞŶŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶĚĞͬĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶĚĞƌŽůŚĞĞĨƚ͘

KƉϭũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϵƐƚŽŶĚĞŶĞƌϭϬ͘ϭϯϬǁŽŶŝŶŐĞŶŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶ͘ĞŶ
ŐƌŽŽƚ ĚĞĞů ĚĂĂƌǀĂŶ ďĞƐƚĂĂƚ Ƶŝƚ ƌƵŝŵĞ͕ ŐƌŽŶĚŐĞďŽŶĚĞŶ ŬŽŽƉǁŽŶŝŶŐĞŶ͘
KŶŐĞǀĞĞƌ ĞĞŶ ŬǁĂƌƚ ǀĂŶ ĚĞ ǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚ ;ǌŽ͛Ŷ Ϯ͘ϰϵϬ ǁŽŶŝŶŐĞŶͿ ďĞƐƚĂĂƚ
Ƶŝƚ ŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶ͕ ǁĂĂƌǀĂŶ ŚĞƚ ŐƌŽŽƚƐƚĞ ĚĞĞů ƐŽĐŝĂůĞ ŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶ ŝŶ ŚĞƚ
ďĞǌŝƚ ǀĂŶ ǁŽŶŝŶŐĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐ ;ŽŶŐĞǀĞĞƌ ϭ͘ϲϰϬ ǁŽŶŝŶŐĞŶͿ͘ ĂĂƌďŝũ ŐĂĂƚ ŚĞƚ
ǀŽŽƌĂůŽŵĞĞŶŐĞǌŝŶƐǁŽŶŝŶŐĞŶĞŶŝŶŵŝŶĚĞƌĞŵĂƚĞŽŵĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ͘

&ŝŐƵƵƌ ϯ͘ϭ͗ 'ĞŵĞĞŶƚĞ EƵĞŶĞŶ͘ ,ƵŝĚŝŐĞ ƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐ ǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚ ;ŶĂĂƌ ƚǇƉĞ͕ ĞŝŐĞŶĚŽŵ ĞŶ
tKͲǁĂĂƌĚĞͿ
ZŝũͲͬŚŽĞŬǁŽŶŝŶŐ

ϮͲŽŶĚĞƌͲϭŬĂƉ
sƌŝũƐƚĂĂŶĚ
ƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
KǀĞƌŝŐ
Ϭ
фΦϮϬϬ͘ϬϬϬ

ϱϬϬ

ϭ͘ϬϬϬ

ΦϮϬϬͲϯϬϬ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϱϬϬ

Ϯ͘ϬϬϬ

ΦϯϬϬͲϰϬϬ͘ϬϬϬ

ƌŽŶ͗'ĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶ;ϮϬϭϴͿ

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

Ϯ͘ϱϬϬ

ϯ͘ϬϬϬ

хΦϰϬϬ͘ϬϬϬ

ϯ͘ϱϬϬ

ϰ͘ϬϬϬ

^ŽĐŝĂůĞŚƵƵƌ



KŶǌĞ ŝŶǁŽŶĞƌƐ ǌŝũŶ ŽǀĞƌ ŚĞƚ ĂůŐĞŵĞĞŶ ǌĞĞƌ ƚĞǀƌĞĚĞŶ ŽǀĞƌ ŚƵŶ ǁŽŶŝŶŐ͘ Ğ
ǀƌĂĂŐŝƐǁĞůŚŽĞƚŽĞŬŽŵƐƚďĞƐƚĞŶĚŝŐŽŶǌĞǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚŝƐ͘KƉŚĞƚǀůĂŬǀĂŶ
ůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚŚĞŝĚĞŶĞŶĞƌŐĞƚŝƐĐŚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚǀĂůƚĞƌŶŽŐĞĞŶǀĞƌďĞƚĞƌƐůĂŐ
ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘ ,ŝĞƌďŝũ ŐĞůĚƚ ĚĂƚ ĚĞ ĞŝŐĞŶĂĂƌ ǀĂŶ ĚĞ ǁŽŶŝŶŐ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬ ŝƐ
ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŽƉ ƉĞŝů ŚŽƵĚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŬǁĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĞ ǁŽŶŝŶŐ͘ ĂŶ ŽŶƐ ĂůƐ
ŐĞŵĞĞŶƚĞĚĞƚĂĂŬŽŵĚĞĞŝŐĞŶĂƌĞŶĚĂĂƌǀĂŶďĞǁƵƐƚƚĞŵĂŬĞŶ͕ƚĞŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶ
ĞŶƚĞĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ͘


>ĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚĞƌŵĂŬĞŶ

ĞŐĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶŝƐƐƚĞƌŬǀĞƌŐƌŝũƐĚ͘ĞŬŽŵĞŶĚĞũĂƌĞŶŶĞĞŵƚŚĞƚĂĂŶƚĂů
ŽƵĚĞƌĞŶ ǀĞƌĚĞƌ ƚŽĞ͘ ŽǀĞŶĚŝĞŶ ǌƵůůĞŶ ǌŝũ ĚŽŽƌ ĚĞ ĞǆƚƌĂŵƵƌĂůŝƐĞƌŝŶŐ ůĂŶŐĞƌ
ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐŵŽĞƚĞŶǁŽŶĞŶ͘ĂƚŬĂŶŽŽŬ͕ŽŵĚĂƚŽƵĚĞƌĞŶƐƚĞĞĚƐůĂŶŐĞƌǀŝƚĂĂů
ďůŝũǀĞŶ͘ĞŶĚĞĞů ǀĂŶĚĞŽƵĚĞƌĞŶǁŝůŚĞƚ ůŝĞĨƐƚ ŶĂĂƌĞĞŶůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚĞ
ǁŽŶŝŶŐ ;ǀĂĂŬ ĞĞŶ ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚͿ ŽƉ ĞĞŶ ĐĞŶƚƌĂůĞ ƉůĞŬ ŝŶ EƵĞŶĞŶ ǀĞƌŚƵŝǌĞŶ͘
ĞŶ ĂŶĚĞƌ ĚĞĞů ǀĂŶ ĚĞ ŽƵĚĞƌĞŶ ǁŝů ŶŝĞƚ ǀĞƌŚƵŝǌĞŶ ĞŶ ŝŶ ĚĞ ŚƵŝĚŝŐĞ ǁŽŶŝŶŐ
ďůŝũǀĞŶǁŽŶĞŶ͘ĂĂƌďŝũŝƐŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬĚĂƚĚĞďĞǁŽŶĞƌƐƚŝũĚŝŐŐĂĂŶŶĂĚĞŶŬĞŶ
ŽǀĞƌŚĞƚĞǀĞŶƚƵĞĞůĂĂŶƉĂƐƐĞŶǀĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐ͕ǌŽĚĂƚŵĞŶĞƌŽŽŬŵĞƚĨǇƐŝĞŬĞ
ďĞƉĞƌŬŝŶŐĞŶ ŬĂŶ ďůŝũǀĞŶ ǁŽŶĞŶ͘ sŽŽƌ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ĞŶ ǀŽŽƌ ĚŝǀĞƌƐĞ ĂŶĚĞƌĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ ;ǌŽĂůƐ ĚĞ ŽƵĚĞƌĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐͿ ǌŝĞŶ ǁĞ ĞĞŶ ƌŽů Žŵ ĚĞǌĞ
ĚŽĞůŐƌŽĞƉƚĞŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶ͕ǌŽĚĂƚŽƵĚĞƌĞŝŶǁŽŶĞƌƐŶĂĚĞŶŬĞŶŽǀĞƌǀĞƌŚƵŝǌĞŶŽĨ
ŚĞƚĂĂŶƉĂƐƐĞŶǀĂŶĚĞŚƵŝĚŝŐĞǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌĚĂƚƉƌŽďůĞŵĞŶŽŶƚƐƚĂĂŶ͘
ŝũ ƐŽĐŝĂůĞ ŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶ ǀŝŶĚĞŶ ǁĞ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ĚĂƚ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐ ďŝũ
ƌĞŐƵůŝĞƌĞ ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐŵŽŵĞŶƚĞŶ ;ŵƵƚĂƚŝĞƐ͕ ŐƌŽŽƚ ŽŶĚĞƌŚŽƵĚͿ ǁĂĂƌ ŵŽŐĞůŝũŬ
ĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ĚŽĞŶ͕ ǁĂĂƌĚŽŽƌ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ůĂŶŐĞƌ ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ
ǁŽŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ǀĞƌŐƌŽŽƚ ;ĂĂŶůĞŐ ĚŽŵŽƚŝĐĂ͕ ǁĞŐŶĞŵĞŶ ĚƌĞŵƉĞůƐ͕ ƚǁĞĞĚĞ
ƚŽŝůĞƚŽƉǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘ŝƚǀĞƌĞŝƐƚŵĂĂƚǁĞƌŬ͘




ϳ



ZƵŝŵƚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞǀŽŽƌƌĂĂĚďĞŶƵƚƚĞŶ
/ŶEƵĞŶĞŶƐƚĂĂŶǀĞĞůƌƵŝŵĞǁŽŶŝŶŐĞŶ͘ŝƚďŝĞĚƚŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶŽŵǁŽŶŝŶŐĞŶ
ŽƉ ƚĞ ƐƉůŝƚƐĞŶ ŶĂĂƌ ŬůĞŝŶĞƌĞ ǁŽŽŶĞĞŶŚĞĚĞŶ͕ ǌŽĚĂƚ ǌĞ ŐĞƐĐŚŝŬƚĞƌ ǌŝũŶ ǀŽŽƌ
ŬůĞŝŶĞƌĞ ŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐ͘ ,ŝĞƌďŝũ ŬĂŶ Ğƌ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŽŽŬ ŐĞĚĂĐŚƚ ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶ
ŚĞƚŽƉŬŶŝƉƉĞŶǀĂŶĞĞŶǁŽŶŝŶŐŝŶĞŶĞƌǌŝũĚƐĞĞŶǁŽŶŝŶŐŽƉĚĞďĞŐĂŶĞŐƌŽŶĚ
ĞŶ ĂŶĚĞƌǌŝũĚƐ ĞĞŶ ǁŽŶŝŶŐ ŽƉ ĚĞ ďŽǀĞŶǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐ;ĞŶͿ͘ KƉ ĚŝĞ ŵĂŶŝĞƌ ǁŽƌĚƚ
ĞĞŶ ůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚ ǁŽŶŝŶŐ ŐĞĐƌĞģĞƌĚ ;ďĞŐĂŶĞ ŐƌŽŶĚͿ ĞŶ ŬĂŶ ĚĞ
ďŽǀĞŶǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐĚŽŽƌũŽŶŐĞƌĞ͕ŬůĞŝŶĞŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐǁŽƌĚĞŶďĞǁŽŽŶĚ͘
ĞŶĂŶĚĞƌĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŽŵŝŶŚĞƚĂĂŶďŽĚĂĂŶŬůĞŝŶĞ͕ďĞƚĂĂůďĂƌĞǁŽŶŝŶŐĞŶ
ƚĞ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ŝƐ ŚĞƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞŶ ǀĂŶ ůĞĞŐƐƚĂĂŶĚĞ ǁŝŶŬĞůͲ ŽĨ ďĞĚƌŝũĨƐƉĂŶĚĞŶ
ƚŽƚ ǁŽŽŶƌƵŝŵƚĞ͘ ĞŶ ŐƌŽŽƚ ǀŽŽƌĚĞĞů ŚŝĞƌďŝũ ŝƐ ĚĂƚ ĚĞǌĞ ƚŽĞǀŽĞŐŝŶŐ ǀĂŶ
ǁŽŶŝŶŐĞŶŶŝĞƚůĞŝĚƚƚŽƚǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ͘,ĞƚŬŽƐƚŽŶƐŐĞĞŶĞǆƚƌĂƌƵŝŵƚĞ͘ĞůĂŶŐƌŝũŬ
ŝƐĚĂĂƌďŝũǁĞůĚĂƚǁĞŶĂĚĞŶŬĞŶŽǀĞƌĞĞŶƉĂƐƐĞŶĚĞƉĂƌŬĞĞƌŶŽƌŵĞŶĚĞŵĂƚĞ
ǁĂĂƌŝŶǁĞŚŝĞƌĨůĞǆŝďŝůŝƚĞŝƚŝŶŬƵŶŶĞŶďŝĞĚĞŶ͘
ĞŬĞƌ ŝŶ ŚĞƚ ĐĞŶƚƌƵŵ ǀĂŶ EƵĞŶĞŶ ǌŝũŶ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ Žŵ ǁŝŶŬĞůͲ ŽĨ
ďĞĚƌŝũĨƐƉĂŶĚĞŶ ƚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞŶ ƚŽƚ ǁŽŽŶƌƵŝŵƚĞ͘ /Ŷ ĚĞ KŵŐĞǀŝŶŐƐǀŝƐŝĞ ĞŶ
WƌŽŐƌĂŵŵĂĞŶƚƌƵŵǌƵůůĞŶǁĞŶĂĚĞƌŝŶŐĂĂŶŽƉĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůƌŝĐŚƚŝŶŐǀĂŶŚĞƚ
ĐĞŶƚƌƵŵ ĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ǁŝŶŬĞůŐĞďŝĞĚĞŶ ĞŶ ďĞĚƌŝũĨƐƚĞƌƌĞŝŶĞŶ͘ ĂŶ ǌƵůůĞŶ ŽŽŬ ĚĞ
ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ǀŽŽƌ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞ ŶĂĂƌ ǁŽŽŶƌƵŝŵƚĞ ŶĂĚĞƌ ŐĞĐŽŶĐƌĞƚŝƐĞĞƌĚ
ǁŽƌĚĞŶ͘


sĞƌĚƵƵƌǌĂŵĞŶ

ŽǁĞů ŚƵŝĚŝŐĞ ďĞǁŽŶĞƌƐ ĂůƐ ǁŽŶŝŶŐǌŽĞŬĞŶĚĞŶ ǀŝŶĚĞŶ ŽŶǌĞ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ
ǁŽŶŝŶŐĞŶǌĞĞƌĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬ͘ĞĞŶĞƌŐĞƚŝƐĐŚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚŝƐĞĐŚƚĞƌƌĞůĂƚŝĞĨůĂĂŐ͘
tŝůůĞŶ ǁĞ ŽƉ ůĂŶŐĞ ƚĞƌŵŝũŶ ŬŽŵĞŶ ƚŽƚ ĞĞŶ ĞŶĞƌŐŝĞŶĞƵƚƌĂůĞ ǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚ
;ůĂŶĚĞůŝũŬĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐŝƐϮϬϱϬͿ͕ĚĂŶŵŽĞƚŚŝĞƌĚĞŬŽŵĞŶĚĞũĂƌĞŶŶŽŐǀĞĞůŝŶ
ŐĞŢŶǀĞƐƚĞĞƌĚǁŽƌĚĞŶ͘sŽŽƌĚĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞ ƐĞĐƚŽƌǌĞƚƚĞŶǁĞĂůƐŐĞŵĞĞŶƚĞŝŶ
ŽƉ ŚĞƚ ďĞǁƵƐƚŵĂŬĞŶ ĞŶ ŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞ ǁŽŶŝŶŐĞŝŐĞŶĂĂƌ͕
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĚŽŽƌ ƚĞ ǀĞƌǁŝũǌĞŶ ŶĂĂƌ ůĂŶĚĞůŝũŬĞ ƐƵďƐŝĚŝĞƐ ĞŶ ƌĞŐĞůŝŶŐĞŶ͘ Ğ
ŐĞĚĂĐŚƚĞŐĂŶŐ ŝƐ ĚĂĂƌďŝũ͗ ĞĞƌƐƚ ŝƐŽůĞƌĞŶ͕ ĚĂĂƌŶĂ ŵĞĞƌ ĚƵƵƌǌĂŵĞ

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

ĞŶĞƌŐŝĞŽƉǁĞŬŬŝŶŐ;ǌŽĂůƐǌŽŶŶĞƉĂŶĞůĞŶͿ͕ĐŽŶĨŽƌŵĚĞƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶŝŶŽŶǌĞ
EŽƚĂƵƵƌǌĂĂŵŚĞŝĚ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚƐƚŝŵƵůĞƌĞŶǁĞĂŶĚĞƌĞĚƵƵƌǌĂŵĞŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ͕
ǌŽĂůƐ ŚĞƚ ĂĨŬŽƉƉĞůĞŶ ǀĂŶ ƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌ͘ ĞŶ ŵĞĞƌ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶĚĞ ƌŽů ŝƐ ƚĞ
ŽǀĞƌǁĞŐĞŶǀŽŽƌŵĞŶƐĞŶŵĞƚĞĞŶŬůĞŝŶĞƉŽƌƚĞŵŽŶŶĞĞ͘tĂĂƌƉĂƐƐĞŶĚŚĞďďĞŶ
ǁĞ ĞĞŶ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶĚĞ ƌŽů ďŝũ ŐƌŽƚĞƌĞ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞ ŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶ͕ ǌŽĂůƐ
ƵƵƌŬƌĂĐŚƚĞŶĚĞsĞƌĞŶŝŐĚĞ^ƚƌĂƚĞŶǀĂŶEƵĞŶĞŶ͘
sŽŽƌŚĞƚǀĞƌĚƵƵƌǌĂŵĞŶǀĂŶƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶŵĂŬĞŶǁĞĂĨƐƉƌĂŬĞŶŵĞƚ
ĚĞ ǁŽŶŝŶŐĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐ͘ >ĂŶĚĞůŝũŬ ŝƐ ĂĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐ ŵĞƚ ŚƵŶ
ǁŽŶŝŶŐďĞǌŝƚŐĞŵŝĚĚĞůĚŽƉĞŶĞƌŐŝĞůĂďĞůŽĨďĞƚĞƌǌŝƚƚĞŶŝŶϮϬϮϭ͘ĂƚŐĂĂŶĚĞ
ĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐŝŶEƵĞŶĞŶŽŽŬ ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͘>ĂŶĚĞůŝũŬĞĚŽĞůŝƐ ĞĞŶĞŶĞƌŐŝĞŶĞƵƚƌĂůĞ
ǀŽŽƌƌĂĂĚ ŝŶ ϮϬϱϬ͘ Ğ ŬŽŵĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ŵĞƚ ĚĞ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐ ǀĞƌĚĞƌ
ǀĞƌŬĞŶŶĞŶĞŶĂĨƐƉƌĞŬĞŶŚŽĞǁĞŚŝĞƌŬƵŶŶĞŶŬŽŵĞŶ;ƚƵƐƐĞŶƐƚĂƉƉĞŶͿ͘
tĂĂƌ ǁĞ ǀŽŽƌ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞ ƐĞĐƚŽƌ ŵĞĞƌ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶĚ ŽƉƚƌĞĚĞŶ͕ ŐĞůĚƚ ŝŶ ĚĞ
ƐŽĐŝĂůĞ ƐĞĐƚŽƌ ĞĞŶ ŵĞĞƌ ƐƚƵƌĞŶĚĞ ŶŽƌŵ͘ ŝƚ ŬŽŵƚ ǀŽŽƌƚ Ƶŝƚ ŚĞƚ ŐĞŐĞǀĞŶ ĚĂƚ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞǁŽŶŝŶŐĞŝŐĞŶĂƌĞŶĚŽŽƌŐĂĂŶƐŵŝŶĚĞƌĨŝŶĂŶĐŝģůĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶĞŶ
ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ŚĞďďĞŶ Žŵ ŝŶ ŬŽƌƚĞ ƚŝũĚ ŐƌŽƚĞ ĚƵƵƌǌĂĂŵŚĞŝĚƐŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ ƚĞ
ƉůĞŐĞŶ͘ hŝƚĞƌĂĂƌĚ ŝƐŚĞƚ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ƚĞŬŝũŬĞŶŽĨĚĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞĞŝŐĞŶĂƌĞŶŽŽŬ
ĚĂĂĚǁĞƌŬĞůŝũŬ ĂĂŶ ĚĞ ƐůĂŐ ŐĂĂŶ ĞŶ ƚĞ ďĞǌŝĞŶ ŽĨ ĚĂƚ Ğƌ ŵĞĞƌ ;ǁĞůůŝĐŚƚ ŽŽŬ
ƐƚƵƌĞŶĚĞͿ ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ ŶŽĚŝŐ ǌŝũŶ͘ tĞ ǀŝŶĚĞŶ ŚĞƚ ŶĂŵĞůŝũŬ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ĚĂƚ ĚĞ
ǀĞƌĚƵƵƌǌĂŵŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞ ƐĞĐƚŽƌ ŐĞůŝũŬĞ ƚƌĞĚ ŚŽƵĚƚ ŵĞƚ ĚĞ
ǀĞƌĚƵƵƌǌĂŵŝŶŐ ŝŶ ĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ŚƵƵƌƐĞĐƚŽƌ͘ KƉ Ěŝƚ ŵŽŵĞŶƚ ŝƐ ĚĂƚ ŶŽŐ ŶŝĞƚ ŚĞƚ
ŐĞǀĂů͘
sŽŽƌ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞŶ ĞŶ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐ ĚŝĞŶĞŶ ĚĞ ŬĂĚĞƌƐ ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ
ĚƵŝĚĞůŝũŬ ƚĞ ǌŝũŶ͘ sŽŽƌ ĚĞ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ǌĂů ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ EƵĞŶĞŶ
ƵŝƚĞƌůŝũŬŝŶϮϬϮϭ ŵĞƚ ĞĞŶtĂƌŵƚĞǀŝƐŝĞŬŽŵĞŶ͕ŵĞƚ ĞĞŶ ƐƚĂƉƉĞŶƉůĂŶŽǀĞƌ ĚĞ
ǁŝũǌĞ ǁĂĂƌŽƉ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ďƵƵƌƚĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ĂĂƌĚŐĂƐ ŐĞŚĂĂůĚ ǁŽƌĚĞŶ͘ ƌ ǀŝŶĚƚ
ŚŝĞƌŽǀĞƌ ďŝŶŶĞŶ ĚĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ŶĞƌŐŝĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ŽŽŬ ĂĨƐƚĞŵŵŝŶŐ ŽƉ ƌĞŐŝŽŶĂĂů
ŶŝǀĞĂƵƉůĂĂƚƐ͘




ϴ



hŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞǀŝƐŝĞ

ď͘ /ŶϮϬϯϬŝƐŚĞƚƐƚƌĞǀĞŶŽŵŽƉŐĞŵŝĚĚĞůĚĞŶĞƌŐŝĞůĂďĞůƵŝƚƚĞŬŽŵĞŶ͘

ϭ͘ ŝũǀĞƌĚƵƵƌǌĂŵŝŶŐǀĂŶĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚǌĞƚƚĞŶǁĞƉƌŝŵĂŝƌŝŶŽƉŚĞƚ

Đ͘

sŽŽƌǁĂĂƌĚĞ ŝƐ ĚĂƚ ƐŽĐŝĂĂů ŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ďĞƚĂĂůďĂĂƌ ďůŝũǀĞŶ
ǀŽŽƌĚĞůĂĂŐƐƚĞŝŶŬŽŵĞŶƐ͘

ďĞƚĞƌ ŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶ ĞŶ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ ǀĂŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞ ǁŽŶŝŶŐĞŝŐĞŶĂƌĞŶ͕ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ

ϰ͘ tĞ ǀĞƌŬĞŶŶĞŶ ĂůƐ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ĂĂŶďŝĞĚĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ

ǀŝĂ͗

sĞƌǌŝůǀĞƌůĞŶŝŶŐ ŽĨ ůŝũǀĞƌƐůĞŶŝŶŐ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚ ŵĂŬĞŶ ǀĂŶ

Ă͘ KŶĚĞƌ ĚĞ ĂĂŶĚĂĐŚƚ ďƌĞŶŐĞŶ ǀĂŶ ůĂŶĚĞůŝũŬĞ ƌĞŐĞůŝŶŐĞŶ ;ƐƵďƐŝĚŝĞƐ ĞŶ

ďĞƐƚĂĂŶĚĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞǁŽŶŝŶŐĞŶ͘

ůĞŶŝŶŐĞŶͿ͘
ď͘ KƉƚŝŵĂůŝƐĞƌĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ŶĞƌŐŝĞůŽŬĞƚ ;ǁĂĂƌ ŵĞŶƐĞŶ ǀŝĂ

ϱ͘ DĞƚ ǁŽŶŝŶŐĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐ ŵĂŬĞŶ ǁĞ ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ ŽǀĞƌ ŚĞƚ ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ
ĚŽŽƌƐƚƌŽŵŝŶŐǀĂŶŽƵĚĞƌĞŶŶĂĂƌĞĞŶĂĂŶŐĞƉĂƐƚĞǁŽŶŝŶŐ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚǀŝĂ͗

ǁĞďƐŝƚĞĞŶƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŬƵŶŶĞŶŬƌŝũŐĞŶĞŶǀƌĂŐĞŶƐƚĞůůĞŶŽǀĞƌ

Ă͘ ĞĞŶ ŚƵƵƌŐĞǁĞŶŶŝŶŐƐďŝũĚƌĂŐĞ ĂůƐ ŵĞŶ ǀĞƌŚƵŝƐƚ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ĂĂŶŐĞƉĂƐƚĞ

ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶŽŵĚĞĞŝŐĞŶǁŽŶŝŶŐƚĞǀĞƌĚƵƵƌǌĂŵĞŶͿ͘ŝŶŶĞŶĚĞDZ

ǁŽŶŝŶŐŵĞƚĞĞŶŚŽŐĞƌĞŚƵƵƌƉƌŝũƐ͘

ǁŽƌĚƚ ĚĞ ŽƉǌĞƚ ǀĂŶ Ěŝƚ ůŽŬĞƚ ŵŽŵĞŶƚĞĞů ďĞƐƉƌŽŬĞŶ ĞŶ ŵŽŐĞůŝũŬ

ď͘ ŚĞƚ ŽƉǌĞƚƚĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ǀŽŽƌƌĂŶŐƐƌĞŐĞůŝŶŐ ǀŽŽƌ ŽƵĚĞƌĞŶ ĚŝĞ ǁŝůůĞŶ

ĂĂŶŐĞƉĂƐƚ͘
Đ͘

ǀĞƌŚƵŝǌĞŶ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ŐĞƐĐŚŝŬƚ ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ĞŶ ĚĂĂƌŵĞĞ ĞĞŶ

,Ğƚ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ ǀĂŶ ďĞǁŽŶĞƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ ĚŝĞ ŽƉ ǁŝũŬͲ ŽĨ ďƵƵƌƚŶŝǀĞĂƵ

ĞĞŶŐĞǌŝŶƐŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐǀƌŝũŵĂŬĞŶ͘

ĂĂŶĚĞƐůĂŐǁŝůůĞŶŵĞƚǀĞƌĚƵƵƌǌĂŵŝŶŐǀĂŶŚƵŶǁŽŶŝŶŐĞŶ͘
Ě͘ KƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶǀĂŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĂǀŽŶĚĞŶŽĨĚŝŐŝƚĂůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞƉůĂƚĨŽƌŵƐ͘Ž

ϲ͘ /Ŷ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚ tŽŽŶďĞĚƌŝũĨ ůŽŽƉƚ ĞĞŶ ƉŝůŽƚ Žŵ ƌƵŝŵĞ ƐŽĐŝĂůĞ

ŚĞďďĞŶ ŽƵĚĞƌĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ ŚĞƚ ŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨ ŐĞŶŽŵĞŶ Žŵ ƚŽƚ ĞĞŶ

ŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶ ƚĞ ƐƉůŝƚƐĞŶ ǁĂĂƌĚŽŽƌ ŚĞƚ ĂĂŶďŽĚ ĂĂŶ ŬůĞŝŶĞ͕ ďĞƚĂĂůďĂƌĞ

ƉůĂƚĨŽƌŵ ƚĞ ŬŽŵĞŶ͖ ŵŽŐĞůŝũŬĞ ƚŚĞŵĂ͛Ɛ ǌŝũŶ ŚĞƚ ůĞǀĞŶƐůŽŽƉďĞƐƚĞŶĚŝŐ

ŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌũŽŶŐĞƌĞŶǀĞƌŐƌŽŽƚŬĂŶǁŽƌĚĞŶ͘ŝũƐƵĐĐĞƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶǁĞĚĞ

ǁŽŶĞŶĞŶĚĞǀĞƌĚƵƵƌǌĂŵŝŶŐ

ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶŽŵĚĞǌĞƉŝůŽƚƵŝƚƚĞƌŽůůĞŶŶĂĂƌĂŶĚĞƌĞǁŽŶŝŶŐĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐĞŶŽŽŬ
ĚĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞŵĂƌŬƚ͘

Ğ͘ tĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ ĞĞŶ ƐƵďƐŝĚŝĞƌĞŐĞůŝŶŐ ǀŽŽƌ ĚĞ ĂĨŬŽƉƉĞůŝŶŐ ǀĂŶ
ƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌ͘

ϳ͘ tĞ ŐĂĂŶ ŬĂŶƐƌŝũŬĞ ůŽĐĂƚŝĞƐ ǀŽŽƌ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞ ǀĂŶ ůĞĞŐƐƚĂĂŶĚ ǀĂƐƚŐŽĞĚ ŶĂĂƌ
ǁŽŶŝŶŐĞŶŶĂĚĞƌŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĞƌĞŶĞŶǁĂĂƌŵŽŐĞůŝũŬǀĞƌǀŽůŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞģŶďĞƉĂůĞŶ͘

Ϯ͘ Ğ ǀĞƌĚƵƵƌǌĂŵŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞ ǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚ ŐĂĂŶ ǁĞ ƌĞŐĞůŵĂƚŝŐ
ŵŽŶŝƚŽƌĞŶ͘ tĞ ƐƚƌĞǀĞŶ Ğƌ ŶĂĂƌ Žŵ ŝŶ ϮϬϯϬ ϲϬй ǀĂŶ ĚĞ ƚŽƚĂůĞ ǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚ





;ŬŽŽƉ ĞŶ ŚƵƵƌͿ ŽƉ ůĂďĞů  ŽĨ  ŶŝǀĞĂƵ ƚĞ ŚĞďďĞŶ ĞŶ ŐĞĞŶ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ŵĞĞƌ ƚĞ
ŚĞďďĞŶŵĞƚĞĞŶĞŶĞƌŐŝĞůĂďĞůŽĨůĂŐĞƌ͘
Ă͘ /ŶĚŝĞŶ ĚĞ ǀĞƌĚƵƵƌǌĂŵŝŶŐ ŐĞĞŶ ŐĞůŝũŬĞ ƚƌĞĚ ŚŽƵĚƚ ŵĞƚ ĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ
ŚƵƵƌǀŽŽƌƌĂĂĚǁŽƌĚĞŶŵĞĞƌĂŶĚĞƌĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶŽǀĞƌǁŽŐĞŶ;ǌŽĂůƐŚĞƚ
ĂĂŶďŝĞĚĞŶǀĂŶĞĞŶƵƵƌǌĂĂŵŚĞŝĚƐůĞŶŝŶŐŽĨĞĞŶĂĂƚďĞůĂƐƚŝŶŐͿ͘
ϯ͘ 'ĞŵĞĞŶƚĞ ĞŶ ǁŽŶŝŶŐĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐ ŵĂŬĞŶ ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ ŽǀĞƌ ǀĞƌĚƵƵƌǌĂŵŝŶŐ
ďĞƐƚĂĂŶĚĞŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶ͘
Ă͘ /Ŷ ϮϬϮϭ ůŝŐƚ ĚĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝƐĐŚĞ ŬǁĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ŚƵƵƌǀŽŽƌƌĂĂĚ ŽƉ
ŐĞŵŝĚĚĞůĚĞŶĞƌŐŝĞůĂďĞů͘

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

ϵ



ϰ KƉǁŝĞƌŝĐŚƚĞŶǁĞŚĞƚ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁŽŽŶďĞůĞŝĚ͍
tĞ ůĞŐŐĞŶ ĚĞ ĨŽĐƵƐ ŽƉ ƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞ ĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ ŽƉ ĚĞ EƵĞŶĞŶƐĞ
ǁŽŶŝŶŐŵĂƌŬƚ͘

ŽŽƌŽŶƐŐƌŽĞŶĞ͕ĚŽƌƉƐĞǁŽŽŶŵŝůŝĞƵĞŶƌƵŝŵĞǁŽŶŝŶŐĞŶǌŝũŶǁĞǀĂŶŽƵĚƐŚĞƌ
ĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬ ǀŽŽƌ ;ǁĞůǀĂƌĞŶĚĞͿ ŐĞǌŝŶŶĞŶ ĚŝĞ ŚŝĞƌ ŶĂĂƌ ƚŽĞ ǁŝůůĞŶ ŬŽŵĞŶ ĞŶ
ŚŝĞƌŽŽŬǁŝůůĞŶďůŝũǀĞŶǁŽŶĞŶ͘hŝƚŚĞƚǁŽŶŝŶŐŵĂƌŬƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬďůĞĞŬĚĂŶŽŽŬ
ĚĂƚĚĞŵĞĞƐƚĞǀƌĂĂŐŽƉĚĞǁŽŶŝŶŐŵĂƌŬƚƵŝƚŐĂĂƚŶĂĂƌĞĞŶŐĞǌŝŶƐǁŽŶŝŶŐĞŶŝŶ
ĚĞŬŽŽƉƐĞĐƚŽƌ͘DĞƚĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐĞŶĞŶĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶEƵĞŶĞŶͲ
tĞƐƚ ďůŝũǀĞŶ ǁĞ ĚĞǌĞ ĚŽĞůŐƌŽĞƉ ǀĂŶ ƉĂƐƐĞŶĚĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ǀŽŽƌǌŝĞŶ͘ tĞů ǌŝũŶ
ŵĞĞƌĞĞŶŐĞǌŝŶƐŬŽŽƉǁŽŶŝŶŐĞŶŝŶĚĞŐŽĞĚŬŽƉĞƌĞƐĞŐŵĞŶƚĞŶŶŽĚŝŐ͘

&ŝŐƵƵƌϰ͘ϭ͗'ĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶ͘sĞƌǁĂĐŚƚĞŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐϮϬϮϬͲϮϬϰϬ

ϯ͘ϱϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϱϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ
ϱϬϬ
Ϭ

ϭͲϮƉŚŚϭϴͲ ϭͲϮƉŚŚϯϬͲ 'ĞǌŝŶŶĞŶ ϭͲϮƉŚŚϱϬͲ ϭͲϮƉŚŚϲϱͲ ϭͲϮƉŚŚϳϱн
ϮϵũĂĂƌ
ϰϵũĂĂƌ
ϲϰũĂĂƌ
ϳϰũĂĂƌ
ũĂĂƌ
ϮϬϮϬ

ϮϬϮϱ

ϮϬϯϬ

ƌŽŶ͗tŽŽŶŽƉŐĂǀĞŶŬĂĂƌƚ'ĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶ;ϮϬϭϴͿ

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

ϮϬϯϱ

ϮϬϰϬ




Ğ ǀĞƌǁĂĐŚƚŝŶŐ ŝƐ ĚĂƚ ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐ ŝŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ EƵĞŶĞŶ ĚĞ
ŬŽŵĞŶĚĞ ƚŝĞŶ ũĂĂƌ ŵĞƚ нϭ͘ϯϬϬ ƚŽĞŶĞĞŵƚ͘ ĂĂƌďŝũ ǀĂůƚ ŵĞƚ ŶĂŵĞ ĚĞ ƐƚĞƌŬĞ
ŐƌŽĞŝ ǀĂŶ ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ϭнϮ ƉĞƌƐŽŽŶƐŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐ ǀĂŶ ϳϱ ũĂĂƌ ĞŶ ŽƵĚĞƌ ŽƉ͘
KǀĞƌŝŐĞŶƐ ůŝũŬƚ ĚĞ ŚƵŝĚŝŐĞ ƉůĂŶĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ŬǁĂŶƚŝƚĂƚŝĞĨ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ Žŵ ĚĞ
ŬŽŵĞŶĚĞũĂƌĞŶŝŶĚĞǌĞǁŽŶŝŶŐďĞŚŽĞĨƚĞƚĞǀŽŽƌǌŝĞŶ;ǌŝĞďŝũůĂŐĞ/Ϳ͘
,Ğƚ ĂĂŶƚĂů ŽƵĚĞƌĞ ŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐ ǌĂů ƚƵƐƐĞŶ ϮϬϯϬ ĞŶ ϮϬϰϬ ƚŽĞŶĞŵĞŶ͕ ǀŽŽƌĂů
ĚŽŽƌŚĞƚĂĂŶƚĂůϳϱͲƉůƵƐƐĞƌƐ͘ĞĂĐƚƵĞůĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐƉƌŽŐŶŽƐĞŬŝũŬƚ
ŽƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚŶŽŐŶŝĞƚǀĞƌĚĞƌĚĂŶϮϬϰϬ͘/ŶŐůŽďĂůĞǌŝŶŝƐĚĞǀĞƌǁĂĐŚƚŝŶŐĚĂƚ
ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŽƵĚĞƌĞ ŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐ ŶĂ ϮϬϰϬ ĂĨŶĞŵĞŶ͘ ĂĂƌŽŵ ŝƐ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ
ĚĂƚ ŶŝĞƵǁĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ǌŽǀĞĞů ŵŽŐĞůŝũŬ ŐĞƐĐŚŝŬƚ ǌŝũŶ ǀŽŽƌ ŵĞĞƌĚĞƌĞ
ĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ ;ǌŽǁĞů ũŽŶŐ ĂůƐ ŽƵĚͿ͘ EŝĞƚƚĞŵŝŶ ǌĂů ŽŽŬ ŶĂ ϮϬϰϬ ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů
ŽƵĚĞƌĞŶŝŶŽŶǌĞŐĞŵĞĞŶƚĞŚŽŐĞƌůŝŐŐĞŶĚĂŶĂŶŶŽϮϬϮϬŚĞƚŐĞǀĂůŝƐ͘
,ŽĞǁĞů ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŽƵĚĞƌĞ ŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ƚǁŝŶƚŝŐ ũĂĂƌ ĚƵƐ ŶŽŐ
ƚŽĞŶĞĞŵƚ͕ǌĂůĚĞƚŽƚĂůĞŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐŐƌŽĞŝŝŶŽŶǌĞŐĞŵĞĞŶƚĞ ƚƵƐƐĞŶϮϬϯϬĞŶ
ϮϬϯϱƐƚĂďŝůŝƐĞƌĞŶĞŶƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ ĂĨŶĞŵĞŶ;ͲϮϬϱŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐƚƵƐƐĞŶϮϬϯϬ ĞŶ
ϮϬϰϬͿ͘ sĂŶǁĞŐĞ ĚĞǌĞ ǀĞƌǁĂĐŚƚĞ ƐƚĂďŝůŝƐĂƚŝĞ ǀĂŶ ĚĞ ǁŽŶŝŶŐďĞŚŽĞĨƚĞ ǌŝũŶ ǁĞ
ĂůƐŐĞŵĞĞŶƚĞƚĞƌƵŐŚŽƵĚĞŶĚŝŶŚĞƚƚŽĞǀŽĞŐĞŶǀĂŶŶŝĞƵǁĞŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶĂĂŶŽŶƐ
ŚƵŝĚŝŐĞ ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͘ KŶǌĞ ŝŶǌĞƚ ŐĂĂƚ ǀŽŽƌĂů Ƶŝƚ ŶĂĂƌ ŚĞƚ
ŬǁĂůŝƚĂƚŝĞĨ ďŝũƐƚƵƌĞŶ ǀĂŶ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ƉůĂŶŶĞŶ͕ ǌŽĚĂƚ ǌĞ ǌŽǀĞĞů ŵŽŐĞůŝũŬ
ĂĂŶƐůƵŝƚĞŶ ŽƉ ĚĞ ǀĞƌǁĂĐŚƚĞ ŬǁĂůŝƚĂƚŝĞǀĞ ǀƌĂĂŐ͘ tĞ ǀĞƌůĞŶĞŶ ĞŶŬĞů
ŵĞĚĞǁĞƌŬŝŶŐ ĂĂŶ ŶŝĞƵǁĞ ŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶ ĂůƐ ĚĞǌĞ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ŝŶ ĞĞŶ ŬǁĂůŝƚĂƚŝĞǀĞ
ǁŽŶŝŶŐǀƌĂĂŐ ĚŝĞ ŶŽŐ ŽŶǀŽůĚŽĞŶĚĞ ĚŽŽƌ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ƉůĂŶŶĞŶ ǁŽƌĚƚ ǀŽŽƌǌŝĞŶ͘
sĞƌĚĞƌďŝĞĚĞŶǁĞƌƵŝŵƚĞĂĂŶƚŝũĚĞůŝũŬĞĞŶĨůĞǆŝďĞůĞǁŽŽŶĐŽŶĐĞƉƚĞŶĚŝĞĚŝƌĞĐƚ
ŝŶ ŬƵŶŶĞŶ ƐƉĞůĞŶ ŽƉ ĚĞ ŚƵŝĚŝŐĞ ǁŽŶŝŶŐǀƌĂĂŐ͕ ŵĂĂƌ ǁĞĞƌ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ
ĚĞŵŽŶƚĂďĞůǌŝũŶŽƉŚĞƚŵŽŵĞŶƚĚĂƚĚĞǁŽŶŝŶŐǀƌĂĂŐƐƚĂŐŶĞĞƌƚͬĂĨŶĞĞŵƚ͘
ĂĂƌďŝũŐĞůĚƚĚĂƚĚĞǁŽŶŝŶŐďĞŚŽĞĨƚĞƉƌŽŐŶŽƐĞĞĞŶƌĂŵŝŶŐƚŽŽŶƚŽƉďĂƐŝƐǀĂŶ
ĚĞŚƵŝĚŝŐĞŝŶǌŝĐŚƚĞŶŽǀĞƌĚĞŵĂƌŬƚĞŶĚĞŵŽŐƌĂĨŝĞ͘,ĞƚŝƐŶŝĞƚŽŶĚĞŶŬďĂĂƌĚĂƚ
ĚĞǀƌĂĂŐŶĂĂƌǁŽŶŝŶŐĞŶŝŶĚĞŚĞůĞƌĞŐŝŽ;ĞŶĚƵƐŽŽŬŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶͿ
ůĂŶŐĞƌĂĂŶŚŽƵĚƚǀĂŶǁĞŐĞĚĞƐƚĞƌŬĞĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞŐƌŽĞŝǀĂŶĚĞƌĞŐŝŽ͘ĂĂƌŽŵ

ϭϬ



ďůŝũĨƚ ŚĞƚ ǌĂĂŬ Žŵ ĚĞ ĚĞŵŽŐƌĂĨŝƐĐŚĞ ƚƌĞŶĚƐ ĞŶ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝũŬŝŶŐĞŶ ŽƉ ĚĞ
ǁŽŶŝŶŐŵĂƌŬƚŐŽĞĚƚĞďůŝũǀĞŶŵŽŶŝƚŽƌĞŶ͘

&ŝŐƵƵƌ ϰ͘Ϯ͗ 'ĞŵĞĞŶƚĞ EƵĞŶĞŶ͘ sĞƌǁĂĐŚƚĞ ǁŽŶŝŶŐďĞŚŽĞĨƚĞ ϮϬϮϬͲϮϬϰϬ ǀĞƌƐƵƐ ĨĞŝƚĞůŝũŬĞ
ǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶ

ϭϮ͘ϱϬϬ
ϭϮ͘ϬϬϬ
ϭϭ͘ϱϬϬ
ϭϭ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϱϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ

ϵ͘ϱϬϬ
ϵ͘ϬϬϬ

&ĞŝƚĞůŝũŬĞǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ
WƌŽŐŶŽƐĞǁŽŶŝŶŐďĞŚŽĞĨƚĞ
ƌŽŶ͗tŽŽŶŽƉŐĂǀĞŶŬĂĂƌƚ'ĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶ;ϮϬϭϴͿ






DĞĞƌǁŽŶŝŶŐĂĂŶďŽĚǀŽŽƌŝŶǁŽŶĞƌƐĚŝĞŝĞƚƐĂŶĚĞƌƐĚĂŶĞĞŶ
ŐĞǌŝŶƐǁŽŶŝŶŐǌŽĞŬĞŶ
ĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀĂŶĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶŽƉŽŶǌĞǁŽŶŝŶŐŵĂƌŬƚĚŝĞƋƵĂƉƌŝũƐĞŶͬŽĨ
ǁŽŽŶǀŽƌŵ ŝĞƚƐ ĂŶĚĞƌƐ ǌŽĞŬĞŶ ĚĂŶ ĞĞŶ ƌƵŝŵĞ ŐĞǌŝŶƐǁŽŶŝŶŐ͕ ǌŝũŶ ďĞƉĞƌŬƚ
ŐĞďůĞǀĞŶ ŽĨ ǌĞůĨƐ ĂĨŐĞŶŽŵĞŶ͘ ,ŽĞ ŬŽŵƚ ĚĂƚ͍ KŶǌĞ ǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚ ďĞƐƚĂĂƚ
ǀŽŽƌĂů Ƶŝƚ ;ƌƵŝŵĞͿ ĞĞŶŐĞǌŝŶƐǁŽŶŝŶŐĞŶ͕ ƚĞƌǁŝũů ŽƉ ĚĞ ǁŽŶŝŶŐŵĂƌŬƚ ƐƚĞĞĚƐ
ŵĞĞƌ ŬůĞŝŶĞ ŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐ ĂĐƚŝĞĨ ǌŝũŶ ĚŝĞ ŽƉ ǌŽĞŬ ǌŝũŶ ŶĂĂƌ ĞĞŶ
ůĞǀĞŶƐůŽŽƉďĞƐƚĞŶĚŝŐĞ ĞŶͬŽĨ ďĞƚĂĂůďĂƌĞ ǁŽŶŝŶŐ͘ ŽŽƌ ĚĞ ƚŽĞŶĞŵĞŶĚĞ ǀƌĂĂŐ

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

ĞŶ ŚĞƚ ďĞƉĞƌŬƚĞ ĂĂŶďŽĚ ǌŝũŶ ĚĞ ƉƌŝũǌĞŶ ŝŶ ĚĞ ŬŽŽƉƐĞĐƚŽƌ ŐĞƐƚĞŐĞŶ͕ ŝŶ ĚĞ
ƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌƐĞĐƚŽƌǁŽƌĚĞŶƐůĂĂŐŬĂŶƐĞŶŬůĞŝŶĞƌ;ůĂŶŐĞƌĞŝŶƐĐŚƌŝũĨĚƵƵƌŶŽĚŝŐͿ͘
Ğ ŬŽŵĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ ŐĂĂŶ ǁĞ ĚĂĂƌŽŵ ǀŽů ŝŶǌĞƚƚĞŶ ŽƉ ŝŶǁŽŶĞƌƐ ǀĂŶ EƵĞŶĞŶ
ǁĂĂƌǀŽŽƌ ŶƵ ;ƚĞͿ ǁĞŝŶŝŐ ǁŽŶŝŶŐĂĂŶďŽĚ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ ŝƐ͘ sŽŽƌ ĚĞǌĞ
ĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ ǀŽĞůĞŶ ǁŝũ ĞĞŶ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ͗ ǁĞ
ǁŝůůĞŶĞĞŶǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚĚŝĞŝĞĚĞƌĞĞŶŬĂŶƐĞŶďŝĞĚƚ;ŝŶĐůƵƐŝǀŝƚĞŝƚͿ͗
x KŶǌĞ ŐƌŽŽƚƐƚĞ ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁŽƉŐĂǀĞ ŝƐ ŚĞƚ ĐƌĞģƌĞŶ ǀĂŶ ŵĞĞƌ
ǁŽŶŝŶŐĂĂŶďŽĚǀŽŽƌũŽŶŐĞƌĞŶĚŝĞŶŽŐǁĞŝŶŝŐƚĞďĞƐƚĞĚĞŶŚĞďďĞŶǌŝũŶĞƌ
ǁĞŝŶŝŐ ďĞƚĂĂůďĂƌĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ŝŶ ŽŶǌĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ͖ ǌŽǁĞů ŝŶ ĚĞ ŚƵƵƌͲ ĂůƐ
ŬŽŽƉƐĞĐƚŽƌ͘ ŝũ ďůŝũǀĞŶ ůĂŶŐĞƌ ƚŚƵŝƐ ǁŽŶĞŶ ŽĨ ǀĞƌƚƌĞŬŬĞŶ ƐŽŵƐ
ŶŽŽĚŐĞĚǁŽŶŐĞŶŶĂĂƌĂŶĚĞƌĞ;ŐŽĞĚŬŽƉĞƌĞͿŐĞŵĞĞŶƚĞŶ͘
x EĂŚĞƚǁŽŶŝŶŐĂĂŶďŽĚǀŽŽƌũŽŶŐĞƌĞŶŝƐŚĞƚĐƌĞģƌĞŶǀĂŶŵĞĞƌǁŽŶŝŶŐĞŶ
ǀŽŽƌ ŽƵĚĞƌĞŶ ŽŶǌĞ ƚǁĞĞĚĞ ŽƉŐĂǀĞ͘ ŽŽƌ ĚĞ ǀĞƌŐƌŝũǌŝŶŐ ƐƚŝũŐƚ ĚĞ ǀƌĂĂŐ
ŶĂĂƌǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞ͕ŐĞůŝũŬǀůŽĞƌƐĞ͕ůĞǀĞŶƐůŽŽƉďĞƐƚĞŶĚŝŐĞǁŽŶŝŶŐĞŶ͘KŽŬĚĞ
ǀƌĂĂŐ ŶĂĂƌ ŝŶƚƌĂŵƵƌĂůĞ ǁŽŽŶǀŽƌŵĞŶ ĞŶ ĚŝǀĞƌƐĞ ƚƵƐƐĞŶǀŽƌŵĞŶ ŶĞĞŵƚ
ƚŽĞ͕ĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶŵĞŶƐĞŶŵĞƚĞĞŶƐŽŵĂƚŝƐĐŚĞǌŽƌŐǀƌĂĂŐ͕ŵĂĂƌǀŽŽƌĂů
ƉƐǇĐŚŽŐĞƌŝĂƚƌŝƐĐŚ͖ ĚĞŵĞŶƚŝĞ ;ǌŝĞ ŽŽŬ ŚŽŽĨĚƐƚƵŬ ϴ ŽǀĞƌ ĚĞ
ĂĂŶĚĂĐŚƚƐƉƵŶƚĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐͿ͘ ,Ğƚ ͚ďĞũĂĂƌĚĞŶŚƵŝƐ Ϯ͘Ϭ͛
ǁŽƌĚƚ ŝŶ Ěŝƚ ŬĂĚĞƌ ŐĞŶŽĞŵĚ͖ ǁĂĂƌďŝũ ĞĞŶ ŵŝǆ ǀĂŶ ǌŽǁĞů ƌĞŐƵůŝĞƌĞ ĂůƐ
ǌŽƌŐǁŽŶŝŶŐĞŶ ǁŽƌĚƚ ŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ͘ sŽŽƌ ĚĞǌĞ ĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ ŝƐ ŶƵ ƐƉƌĂŬĞ
ǀĂŶƚĞŬŽƌƚĞŶ͕ĚŝĞǁĞĚĞŬŽŵĞŶĚĞũĂƌĞŶǁŝůůĞŶŝŶůŽƉĞŶ͘
x EĂĂƐƚ ŽƵĚĞƌĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ǌŽƌŐǀƌĂĂŐ ǌƵůůĞŶ ŽŽŬ ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ
ǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞ ďĞƉĞƌŬŝŶŐ ĞŶ ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƐĐŚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĞŬ
ůĂŶŐĞƌ ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁŽŶĞŶ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ǁŽƌĚƚ ŝĞĚĞƌĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ǌĞůĨ
ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ŝŶ ĞƐĐŚĞƌŵĚ tŽŶĞŶ ĞŶ
DĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞKƉǀĂŶŐ͕ǁĂĂƌĚĂƚŶƵŶŽŐĚŽŽƌĞĞŶĐĞŶƚƌƵŵŐĞŵĞĞŶƚĞ
ǁŽƌĚƚŽƉŐĞƉĂŬƚ͘
x ĞEƵĞŶĞŶƐĞ^ŝŶƚŝ ǀŽƌŵĞŶ ĞĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞĂĂŶĚĂĐŚƚƐŐƌŽĞƉ͘,ƵŶŵĂŶŝĞƌ
ǀĂŶ ǁŽŶĞŶ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ ĐŽŶĨŽƌŵ ůĂŶĚĞůŝũŬ ďĞůĞŝĚ͘ ,ŝĞƌǀŽŽƌ
ŚĞďďĞŶǁĞĞĞŶtŽŽŶǀŝƐŝĞ^ŝŶƚŝŽƉŐĞƐƚĞůĚ͘,ŽĞǁĞůĚĞĞǆĂĐƚĞǀƌĂĂŐŶŽŐ

ϭϭ



x

ĚŝĞŶƚƚĞǁŽƌĚĞŶŽŶĚĞƌǌŽĐŚƚ͕ŐĂĂŶǁĞĞƌǀĂŶƵŝƚĚĂƚŵĞĞƌƐƚĂŶĚƉůĂĂƚƐĞŶ
ŶŽĚŝŐǌŝũŶ͘
sŽŽƌ ŬǁĞƚƐďĂƌĞ ũŽŶŐĞƌĞŶ ŝƐ Ğƌ ďĞŚŽĞĨƚĞ ĂĂŶ ƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞ ǁŽŽŶƌƵŝŵƚĞ͘
ŶĞƌǌŝũĚƐ ǀŽŽƌ ũŽŶŐĞƌĞŶ ĚŝĞ ŝŶ ĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐ ŬŽŵĞŶ ǀŽŽƌ :ĞƵŐĚŚƵůƉ ĞŶ
;ƚŝũĚĞůŝũŬͿ ŶŝĞƚ ƚŚƵŝƐ ŬƵŶŶĞŶ ǁŽŶĞŶ͘ :ŽŶŐĞƌĞŶ ǀĂŶ ϭϴ ũĂĂƌ ĞŶ ŽƵĚĞƌ ;ĚŝĞ
ƵŝƚƐƚƌŽŵĞŶ ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ :ĞƵŐĚǌŽƌŐͿ ŚĞďďĞŶ ďĞŚŽĞĨƚĞ ĂĂŶ ďĞƚĂĂůďĂƌĞ
ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞ ǁŽŽŶƌƵŝŵƚĞ ;ǌŝĞ ŽŽŬ ĚĞ tŽŽŶŽƉŐĂǀĞŶŬĂĂƌƚͿ͘ sŽŽƌ ďĞŝĚĞ
ǁŽŽŶŽƉŐĂǀĞŶǁĞƌŬƚ:ĞƵŐĚŚƵůƉ,ĞůŵŽŶĚĂĂŶĞĞŶƌĞŐŝŽŶĂĂůǁŽŽŶƉůĂŶ͘


ĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌĂŶĚĞƌĞĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ

ĂĂƌŶĂĂƐƚǌŝũŶĞƌĞŶŬĞůĞĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶǀĂŶďƵŝƚĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶǁĂĂƌ
ŽƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚŵĂĂƌďĞƉĞƌŬƚǁŽŶŝŶŐĂĂŶďŽĚǀŽŽƌďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŝƐ͗
x ƌ ůŝŐƚ ĞĞŶ ǁĞƚƚĞůŝũŬĞ ƚĂĂŬƐƚĞůůŝŶŐ ǀŽŽƌ ĚĞ ŚƵŝƐǀĞƐƚŝŶŐ ǀĂŶ
ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐŚŽƵĚĞƌƐ͘ 'ĞůĞƚ ŽƉ ĚĞ ďĞƉĞƌŬƚĞ ŽŵǀĂŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ
ŚƵƵƌǀŽŽƌƌĂĂĚŝƐŚĞƚŝŶǀƵůůĞŶǀĂŶĚĞǌĞƚĂĂŬƐƚĞůůŝŶŐŝŶĞĞŶŬƌĂƉƉĞƐŽĐŝĂůĞ
ŚƵƵƌŵĂƌŬƚĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶůĂƐƚŝŐŐĞďůĞŬĞŶ͘
x ŽŽƌĚĞĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞŐƌŽĞŝǁĞƌŬĞŶĞƌƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌĂƌďĞŝĚƐŵŝŐƌĂŶƚĞŶŝŶ
ŽŶǌĞ ƌĞŐŝŽ͘ sŽůŐĞŶƐ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ǀĂŶ WKE ǌŝũŶ Ğƌ ŽŶŐĞǀĞĞƌ ϯϯϬ
ĂƌďĞŝĚƐŵŝŐƌĂŶƚĞŶ ŝŶ ŽŶǌĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ǁĞƌŬǌĂĂŵ͘ ƌ ƐƚĂĂŶ ŽŶŐĞǀĞĞƌ ϭϵϬ
ĂƌďĞŝĚƐŵŝŐƌĂŶƚĞŶŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘ĞǌĞŐƌŽĞƉŝƐǀĂŶŐƌŽŽƚ
ďĞůĂŶŐ Žŵ ŽŶǌĞ ůŽŬĂůĞ ĞĐŽŶŽŵŝĞ ĞŶ ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ ǀĂŶ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ
ĂƌďĞŝĚƐŬƌĂĐŚƚĞŶ ƚĞ ǀŽŽƌǌŝĞŶ͘ KŽŬ ǀŽŽƌ ĚĞǌĞ ĚŽĞůŐƌŽĞƉ ĚŝĞŶĞŶ ǁĞ
ĚĂĂƌŽŵŽǀĞƌƉĂƐƐĞŶĚĞŚƵŝƐǀĞƐƚŝŶŐƚĞďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ͘,ŝĞƌǀŽŽƌǀŝŶĚƚŝŶϮϬϮϬ
ŽƉƌĞŐŝŽŶĂůĞƐĐŚĂĂůŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶďĞůĞŝĚƐǀŽƌŵŝŶŐƉůĂĂƚƐ͘


hŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞǀŝƐŝĞ

ŶŝĞƵǁďŽƵǁŽƉŐĂǀĞ͘ ŽǀĞŶĚŝĞŶ ǌƵůůĞŶ Ğƌ ŽŽŬ ŝŶ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ ƉůĂŶŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ
ďŝũŐĞƐƚĞůĚ͕ ǀĂŶ ĚĞ ƉůĂŶŶŝŶŐƐůŝũƐƚ ĂĨǀĂůůĞŶ ĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶ ǌŝĐŚ ĂĂŶĚŝĞŶĞŶ͘
ĂĂƌŽŵďůŝũĨƚŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬŽŵŐŽĞĚĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶƚĞƚƌĞĨĨĞŶǌŽĚĂƚĚĞŬŽŵĞŶĚĞũĂƌĞŶ
ĚĞũƵŝƐƚĞǁŽŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌŽŶǌĞŝŶǁŽŶĞƌƐǁŽƌĚĞŶŐĞďŽƵǁĚ͘
ϭ͘

tĞ ŐĂĂŶ ŝŶ ŐĞƐƉƌĞŬ ŵĞƚ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĚĞ ƉĂƌƚŝũĞŶ Žŵ ǁĂĂƌ ŵŽŐĞůŝũŬ ŚĞƚ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǀĂŶďĞƐƚĂĂŶĚĞƉůĂŶŶĞŶďĞƚĞƌĂĂŶƚĞůĂƚĞŶƐůƵŝƚĞŶďŝũĚĞŬǁĂůŝƚĂƚŝĞǀĞ
ǁŽŶŝŶŐďĞŚŽĞĨƚĞǀĂŶŽŶǌĞŝŶǁŽŶĞƌƐ͕ŵĞƚŶĂŵĞŚĞƚǀĞƌŐƌŽƚĞŶǀĂŶŚĞƚĂĂŶƚĂů͗ 
Ă͘ ďĞƚĂĂůďĂƌĞŚƵƵƌͲĞŶŬŽŽƉǁŽŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌƐƚĂƌƚĞƌƐ͘
ď͘ ŐĞƐĐŚŝŬƚĞĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶǀŽŽƌƐĞŶŝŽƌĞŶ͘

Ϯ͘

EŝĞƵǁĞǁŽŶŝŶŐďŽƵǁƉůĂŶŶĞŶŵŽĞƚĞŶŝŶƐƉĞůĞŶŽƉĚĞǀĞƌǁĂĐŚƚĞǁŽŶŝŶŐďĞŚŽĞĨƚĞ
ĞŶ ĞĞŶ ƐƵďƐƚĂŶƚŝģůĞ ďŝũĚƌĂŐĞ ůĞǀĞƌĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ĂŵďŝƚŝĞƐ ŝŶ Ěŝƚ WƌŽŐƌĂŵŵĂ tŽŶĞŶ͘
EŝĞƵǁĞ ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ĚĂĂƌŽƉ ŐĞƚŽĞƚƐƚ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ĚŝǀĞƌƐĞ
ŬǁĂŶƚŝƚĂƚŝĞǀĞ ĞŶ ŬǁĂůŝƚĂƚŝĞǀĞ ĐƌŝƚĞƌŝĂ͕ ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ ŝŶ ŽŶƐ ƚŽĞƚƐŝŶŐƐŬĂĚĞƌ ;ǌŝĞ
ďŝũůĂŐĞ//Ϳ͘

ϯ͘

tĞďŝĞĚĞŶƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶƚŝũĚĞůŝũŬĞǁŽŽŶĐŽŶĐĞƉƚĞŶ͕ŐĞƌŝĐŚƚŽƉ
ǀƌĂĂŐŶĂĂƌďĞƚĂĂůďĂƌĞǁŽŽŶĐŽŶĐĞƉƚĞŶŽŶĚĞƌŵĞŶƐĞŶĚŝĞŵĞƚƐƉŽĞĚŽƉǌŽĞŬǌŝũŶ
ŶĂĂƌĚĞǌĞǁŽŽŶǀŽƌŵ͘
Ă͘ WƌŝŵĂŝƌ ǌĞƚƚĞŶ ǁĞ ŝŶ ŽƉ ĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ǀĂŶ ƚŝũĚĞůŝũŬĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ŽƉ
ƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞ ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁůŽĐĂƚŝĞƐ ;ǌŽĂůƐ ŝŶ EƵĞŶĞŶͲtĞƐƚͿ ŵĞƚ ĞĞŶ
ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞƚĞƌŵŝũŶǀŽŽƌϭϬƚŽƚϭϱũĂĂƌ͘
ď͘ ^ĞĐƵŶĚĂŝƌ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ǁĞ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ Žŵ ƚŽƚ ĞĞŶ ĨůĞǆŝďĞůĞƌ
ƚĞƌŵŝũŶ ƚĞ ŬŽŵĞŶ͕ ǌŽĚĂƚ ĚĞ ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞ ǀĂŶ ĚĞƌŐĞůŝũŬĞ ŐŽĞĚŬŽƉĞ
ǁŽŽŶĐŽŶĐĞƉƚĞŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞĞů ŚĂĂůďĂĂƌ ǁŽƌĚƚ ǀŽŽƌ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĂĂƌƐ
;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŚĞƚǀĞƌůĞŶŐĞŶǀĂŶĚĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞƚĞƌŵŝũŶͿ͘

ϰ͘

'ĞŵĞĞŶƚĞ ŚĂŶƚĞĞƌƚ ĞĞŶ ƐƚĂƌƚĞƌƐůĞŶŝŶŐ Žŵ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐŝģůĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ǀŽŽƌ
ƐƚĂƌƚĞƌƐ

Žŵ

ĞĞŶ

ǁŽŶŝŶŐ

ƚĞ

ŬŽƉĞŶ

ƚĞ

ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ͘

KƉ Ěŝƚ ŵŽŵĞŶƚ ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ ǁĞ ŽǀĞƌ ŶĂŐĞŶŽĞŐ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ƉůĂŶŶĞŶ Žŵ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ
ũĂƌĞŶ ƚĞ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ŝŶ ĚĞ ǀĞƌǁĂĐŚƚĞ ŬǁĂŶƚŝƚĂƚŝĞǀĞ ǁŽŶŝŶŐďĞŚŽĞĨƚĞ͘ Ğ ƌƵŝŵƚĞ Žŵ
ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ƉůĂŶŶĞŶ ďŝũ ƚĞ ƐƚĞůůĞŶ ŝƐ ďĞƉĞƌŬƚ͘ EŝĞƚƚĞŵŝŶ ǀŝŶĚĞŶ ǁĞ ŚĞƚ ĂůƐ ŐĞŵĞĞŶƚĞ
ďĞůĂŶŐƌŝũŬŽŵǁĂĂƌŵŽŐĞůŝũŬŐƌŝƉƚĞŚŽƵĚĞŶŽƉĚĞŬǁĂůŝƚĂƚŝĞǀĞƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶŽŶǌĞ

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

ϭϮ



tŽŽŶŽƉŐĂǀĞŶŬĂĂƌƚ
/Ŷ ϮϬϭϴ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ŽŶǌĞ tŽŽŶŽƉŐĂǀĞŶŬĂĂƌƚ ŽƉŐĞƐƚĞůĚ͘ ,ŝĞƌŝŶ ǌŝũŶ ŽŶǌĞ ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁŽƉŐĂǀĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ǁŽŶĞŶ ŵĞƚ ǌŽƌŐ ƐĂŵĞŶŐĞǀĂƚ ŝŶ ĠĠŶ ƚĂďĞů͘ Ğ
ƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞŽƉŐĂǀĞŝƐŚĞƚƌĞƐƵůƚĂĂƚǀĂŶŚƵŝĚŝŐĞĞŶƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞǁŽŶŝŶŐǀƌĂĂŐǀĞƌƐƵƐŚĞƚŚƵŝĚŝŐǁŽŽŶǌŽƌŐĂĂŶďŽĚĞŶĞǀĞŶƚƵĞůĞƉůĂŶŶĞŶ;ƌŽŶ͗ŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽŵƉĂŶĞŶ͕
ϮϬϭϴͿ͘


sƌĂĂŐ

ŽĞůŐƌŽĞƉ;ǀƌĂĂŐŝŶƐĐŚĂƚƚŝŶŐ
Ž͘ď͘ǀ͘ǁŽŶŝŶŐŵĂƌŬƚͲ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬͿ

ĂŶďŽĚ

dĞŬŽƌƚ

dŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞŽƉŐĂǀĞ

sƌĂĂŐ
ϮϬϮϬ

KŶƚǁŝŬͲ
ŬĞůŝŶŐ
͚ϮϬͲ͚ϯϬ

sƌĂĂŐ
ϮϬϯϬ

ĂŶďŽĚ
ϮϬϮϬ

dŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ

,ƵŝĚŝŐƚĞŬŽƌƚ

dĞŬŽƌƚϮϬϯϬ
Ž͘ď͘ǀ͘ŚƵŝĚŝŐ
ĂĂŶďŽĚ

dŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ

WůĂŶŶĞŶ


ZĞƐƚͲ
ŽƉŐĂǀĞ

<ĂŶƐĞŶ

ŽƌŐŵĞƚǀĞƌďůŝũĨǀŽŽƌŽƵĚĞƌĞŶ
;ŝŶƚƌĂŵƵƌĂĂůͿ

ϭϬϱ

ϮϬ

ϭϮϱ

ϳϵ

ŬŬĞƌƐ

ͲϮϲ

Ͳϰϲ



ϯϲ

ͲϭϬ

ϱϬ

sĞƌǌŽƌŐĚǁŽŶĞŶǀŽŽƌŽƵĚĞƌĞŶ
;ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐͬĂĂŶůĞƵŶͬŚŽĨũĞͿ

ϮϭϬ

ϭϭϬ

ϯϮϬ

ϭϳϯ

^ĂǀĂŶƚǀ͘>ĞŶƚŚŽĨ͕:ŽǀĂŶ
ŝũŬŚŽĨ͕WŝĞƚĞƌ
ĞŬŬĞƌƐƐƚƌĂĂƚ͕^ŝĞŶĚĞ
'ƌŽŽƚƐƚƌĂĂƚ

Ͳϯϳ

Ͳϭϰϳ

KƉŐĂǀĞŶĂĂƌϮϬϰϬ͗Ͳϭϴϳ͘ĐŝƌĐĂ
ŚĞůĨƚƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌ͕ŚĞůĨƚǀƌŝũĞ
ƐĞĐƚŽƌ

Ϯϳϱ

ŝƌĐĂͲϴϬ
ƐŽĐŝĂůĞ
ŚƵƵƌ

Ă͘ϴϬ

Ϭ

ϱͲϭϬ

ϱͲϭϬ

Ϭ /ŶƚƌĂŵƵƌĂĂůŝŶŝŶĚŚŽǀĞŶ
;ĐĞŶƚƌƵŵŐĞŵĞĞŶƚĞͿ

Ϭ

ͲϱƚŽƚ
ͲϭϬ

sŝŶĚƚŶŽŐƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĂĨƐƚĞŵŵŝŶŐƉůĂĂƚƐ



ͲϱƚŽƚ
ͲϭϬ



ϱƉĞƌ
ũĂĂƌ

ϱϬ

ϱϬ

Ϭ



Ͳϱ

ͲϱϬ

ŝŶƐŽĐŝĂůĞŽƉŐĂǀĞ;ĚĞĞůǀĂŶ
ϯϮϱ͖ǌŝĞŽŽŬŚĨĚ͘ϲͿ͕ĚĞĞůƐƚŽƚ
ŬǁĂů͘<ŽƌƚŝŶŐƐŐƌĞŶƐ͘



ͲϱϬ



ĞƐĐŚĞƌŵĚǁŽŶĞŶ
;ŝŶƚƌĂŵƵƌĂĂůͿǌǁĂƌĞ
ǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞďĞƉĞƌŬŝŶŐ

ϯϬ

Ϭ

ϯϬ

Ϯϭ ŶŶĂŐŝůĚĞůĂĂŶ͕&ůŽƌŝƐůĂĂŶ͕
ĞůŝŶĞŚŽĨ͕t͘/͘E͘

Ͳϵ



ŬŽƌƚĞƚĞƌŵŝũŶƚŽĞŶĂŵĞ͕ůĂŶŐĞ
ƚĞƌŵŝũŶƐƚĂďŝĞů



Ͳϵ



ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǁŽŶĞŶ
ǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞďĞƉĞƌŬŝŶŐ

ϱϬ

Ϭ

ϱϬ

Ϭ

'ĞĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĂĂŶďŽĚ͗
ĂŵďƵůĂŶƚĞǌŽƌŐ>ƵŶĞƚ

ͲϱϬ

ͲϱϬ

ŬǁĂůŝƚĂƚŝĞǀĞǀƌĂĂŐ͘ůƵƐƚĞƌŝŶŐ
ŶŽĚŝŐ͕ƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌ͘

ϮϬ

ͲϯϬ



ϭϬƉĞƌ
ũĂĂƌ

ϭϬϬ

ϭϬƉĞƌ
ũĂĂƌ

ϮŵƵƚĂƚŝĞƐ
ƉĞƌũĂĂƌ



ͲϴƉĞƌũĂĂƌ

ͲϴϬ

ŝŶƐŽĐŝĂůĞŽƉŐĂǀĞ;ĚĞĞůǀĂŶ
ϯϮϱͿ͘dŽƚŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŬŽƌƚŝŶŐƐͲ
ŐƌĞŶƐ͘



ͲϴϬ

ϭϬ

ĞƐĐŚĞƌŵĚǁŽŶĞŶ
ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƐĐŚĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĞŬ
;ŝŶƚƌĂŵƵƌĂĂůͿ
hŝƚƐƚƌŽŽŵďĞƐĐŚĞƌŵĚǁŽŶĞŶ

:ŽŶŐĞƌĞŶƚŽƚ
Ϯ
ŬǁĂůŝƚĂƚĞŝƚƐŬŽƌƚŝŶŐƐŐƌĞŶƐ 


Ϯ

 ĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŬŽƌƚŝŶŐƐŐƌĞŶƐ;ŝŶϮϬϮϬΦϰϯϮ͕ϱϭͿŝƐŚĞƚďĞĚƌĂŐƚŽƚǁĂĂƌŚƵƵƌƚŽĞƐůĂŐŽŶƚǀĂŶŐĞƌƐĞĞŶĚĞĞůǀĂŶĚĞŚƵƵƌƉƌŝũƐǀŽŽƌϭϬϬйŬƌŝũŐĞŶŐĞĐŽŵƉĞŶƐĞĞƌĚĚŽŽƌĚĞŽǀĞƌŚĞŝĚ͘ sŽŽƌũŽŶŐĞƌĞŶƚŽƚϮϯũĂĂƌŝƐĚĞ
ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŬŽƌƚŝŶŐƐŐƌĞŶƐǀĂŶŐƌŽŽƚďĞůĂŶŐ͘ŝũŬƌŝũŐĞŶŚĞůĞŵĂĂůŐĞĞŶŚƵƵƌƚŽĞƐůĂŐǁĂŶŶĞĞƌǌĞĞĞŶƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐďĞƚƌĞŬŬĞŶĚŝĞĚƵƵƌĚĞƌŝƐĚĂŶĚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŬŽƌƚŝŶŐƐŐƌĞŶƐ͘

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

ϭϯ



EĂĚĞƌĞƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐǁŽŽŶŽƉŐĂǀĞŶŬĂĂƌƚ
/ŶĚĞǁŽŽŶŽƉŐĂǀĞŶŬĂĂƌƚŝƐĚĞƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐƐŽƉŐĂǀĞŶŽƉŚĞƚǀůĂŬǀĂŶǁŽŶĞŶŵĞƚǌŽƌŐŶĂĂƌǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶĞŶǁŽŽŶǀŽƌŵĞŶƵŝƚŐĞƐƉůŝƚƐƚ͗
ϭ͘

ŝũ ǌŽƌŐ ŵĞƚ ǀĞƌďůŝũĨ ŐĂĂƚ ŚĞƚ Žŵ ĞĞŶŝŶƚƌĂŵƵƌĂůĞ ǁŽŽŶǀŽƌŵ ;ǀĞƌƉůĞĞŐŚƵŝƐǌŽƌŐͿ ŐĞƌŝĐŚƚ ŽƉ ŽƵĚĞƌĞŶŵĞƚ ĞĞŶǌǁĂƌĞ ǌŽƌŐǀƌĂĂŐ ;х W ϰͿ ĚŝĞ ďĞŚŽĞĨƚĞ ŚĞďďĞŶĂĂŶ ϮϰͲƵƵƌƐƚŽĞǌŝĐŚƚ͘ KƉĚŝƚ ŵŽŵĞŶƚ
ďĞƐƚĂĂƚŚĞƚĂĂŶďŽĚƵŝƚϳϵƉůĂĂƚƐĞŶ;ŬŬĞƌƐͿ͘ĞďĞŚŽĞĨƚĞŶĞĞŵƚĂůƐŐĞǀŽůŐǀĂŶĚĞĚƵďďĞůĞǀĞƌŐƌŝũǌŝŶŐ;ŵĞĞƌĞŶŽƵĚĞƌĞŽƵĚĞƌĞŶͿƚŽƚĞŶŵĞƚϮϬϯϬƚŽĞ;нϮϬƉůĂĂƚƐĞŶͿ͘EĂϮϬϯϬƐƚĂďŝůŝƐĞĞƌƚĚĞďĞŚŽĞĨƚĞ͘
ƌǌŝũŶǁĞůƉůĂŶŶĞŶŽŵŚĞƚĂĂŶďŽĚƵŝƚƚĞďƌĞŝĚĞŶ;WĂƐƚŽŽƌůĚĞŶŚƵŝũƐĞŶƐƚƌĂĂƚͿ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌĞƌĞĞŶƌĞƐƚŽƉŐĂǀĞǀĂŶŽŶŐĞǀĞĞƌϭϬƉůĂĂƚƐĞŶǀŽŽƌĚĞŬŽŵĞŶĚĞũĂƌĞŶůŝŐƚ͘

Ϯ͘

sĞƌǌŽƌŐĚǁŽŶĞŶďĞƚƌĞĨƚĞĞŶǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞǁŽŽŶǀŽƌŵǀŽŽƌŽƵĚĞƌĞŶĚŝĞďĞŚŽĞĨƚĞŚĞďďĞŶĂĂŶĞŶŝŐĞǀŽƌŵǀĂŶďĞƐĐŚƵƚƚŝŶŐĞŶŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ;ǌŽƌŐŽƉĂĨƌŽĞƉͿ͘,ĞƚŬĂŶŽŵŐĂĂŶŽŵǁŽŶŝŶŐĞŶĚŝĞďŝũĞĞŶ
ŐƌŽƚĞƌǀĞƌƉůĞĞŐŚƵŝƐůŝŐŐĞŶ;ĂĂŶůĞƵŶǁŽŶŝŶŐĞŶͿ͕ŵĂĂƌŽŽŬŽŵĞĞŶǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĐŽŵƉůĞǆŵĞƚǌŽƌŐŽƉŬŽƌƚĞĂĨƐƚĂŶĚ͘,ĞƚŚŽĞĨƚĚƵƐŶŝĞƚƉĞƌƐĞƚĞŐĂĂŶŽŵǁŽŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌŵĞŶƐĞŶŵĞƚĞĞŶĂĐƵƚĞǌŽƌŐǀƌĂĂŐ͕
ŵĂĂƌŽŽŬŽŵǁŽŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌŽƵĚĞƌĞŶĚŝĞŶƵŶŽŐǁĞŝŶŝŐƚŽƚŶŝŬƐŵĂŶŬĞƌĞŶ͕ŵĂĂƌĂůǁĞůŝŶĞĞŶŐĞƐĐŚŝŬƚĞǁŽŶŝŶŐǁŝůůĞŶǁŽŶĞŶǁĂĂƌǌĞǌŽƌŐŬƵŶŶĞŶŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͕ŵŽĐŚƚĚĂƚŝŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚŶŽĚŝŐǌŝũŶ;ŚĞƚ
ĞũĂĂƌĚĞŶŚƵŝƐϮ͘ϬͿ͘DŽŵĞŶƚĞĞůďĞƐƚĂĂƚŚĞƚĂĂŶďŽĚƵŝƚŽŶŐĞǀĞĞƌϭϳϬǁŽŶŝŶŐĞŶ͘ĞǀƌĂĂŐŶĞĞŵƚƐƚĞƌŬƚŽĞĂůƐŐĞǀŽůŐǀĂŶĚĞǀĞƌŐƌŝũǌŝŶŐ;нϯϮϬǁŽŶŝŶŐĞŶƚͬŵϮϬϯϬͿ͘dƵƐƐĞŶϮϬϯϬĞŶϮϬϰϬŶĞĞŵƚĚĞǀƌĂĂŐ
ŶŽŐƐƚĞĞĚƐƚŽĞ͕ŵĂĂƌŵŝŶĚĞƌƐƚĞƌŬ;нϰϬǁŽŶŝŶŐĞŶͿ͘ƌďĞƐƚĂĂŶǁĞůĚŝǀĞƌƐĞƉůĂŶŶĞŶĚŝĞŽƉĚĞǌĞďĞŚŽĞĨƚĞŝŶƐƉĞůĞŶ͗tŽŽŶŐƌŽĞƉƐĞŶŝŽƌĞŶ;ϮϬͿ͕>ƵŝƐƚƌƵŝũŬ;ϱϮͿ͕ŵŵĂƐƚƌĂĂƚ;ϭϳͿ͕WĂŶƚĂZŚĞŝͬsĂŶŬ;ϭϰͿ͕
WĂƌŬƐƚƌĂĂƚͲsŽŝƌƚ;ϱϮͿ͕sŝŶŬĞŶŚŽĨũĞƐ;ϭϮϬ͕ǁĂĂƌǀĂŶϵϬƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌͿ͘,ĞƚŐĂĂƚĚĂĂƌďŝũĚĞĞůƐŽŵǁŽŶŝŶŐĞŶŝŶĚĞǀƌŝũĞƐĞĐƚŽƌ͕ĚĞĞůƐŽŵǁŽŶŝŶŐĞŶŝŶĚĞƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌ͘ĞǌĞǁŽŶŝŶŐĞŶďĞŚŽƌĞŶƋƵĂƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞ
ƵŝƚƌƵƐƚŝŶŐĞŶĂĨƐƚĂŶĚƚŽƚǌŽƌŐƚŽƚĚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͚ǀĞƌǌŽƌŐĚǁŽŶĞŶ͕͛ŵĂĂƌǁŽƌĚĞŶŶŝĞƚƐƉĞĐŝĨŝĞŬŐĞůĂďĞůĚǀŽŽƌƐĞŶŝŽƌĞŶŽĨŵĞŶƐĞŶŵĞƚĞĞŶǌŽƌŐǀƌĂĂŐ͘,ĞƚďůŝũĨƚĞĐŚƚĞƌůĂƐƚŝŐŽŵĞǆĂĐƚƚĞďĞƉĂůĞŶǁĂŶŶĞĞƌ
ǀƌĂĂŐ ĞŶ ĂĂŶďŽĚ ďŝũ ĚĞǌĞ ǁŽŽŶǀŽƌŵ ŝŶ ĞǀĞŶǁŝĐŚƚ ŝƐ͘ Ğ ĚŽĞůŐƌŽĞƉ ŝƐ ǌĞĞƌ ĚŝǀĞƌƐ ;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŝŶ ĚĞ ŵĂƚĞ ǁĂĂƌŝŶ ŵĞŶ ƉƌĞǀĞŶƚŝĞĨ ǁŝů ǀĞƌŚƵŝǌĞŶͿ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ŚĞƚ ǁŽŽŶƉƌŽĚƵĐƚ ŝƐ ǀŽŽƌ ŵĞĞƌĚĞƌĞ
ĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶŝŶǌĞƚďĂĂƌ͘ ,Ğƚ ŝƐĚĂĂƌŽŵ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ĚĂƚ ďĞƚƌŽŬŬĞŶƉĂƌƚŝũĞŶ ;ŐĞŵĞĞŶƚĞ͕ ďĞůĂŶŐĞŶďĞŚĂƌƚŝŐĞƌƐ͕ ǌŽƌŐĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ͕ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐ͕ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĂĂƌƐͿ ĐŽŶƚŝŶƵ ŵĞƚ ĞůŬĂĂƌ ŝŶŐĞƐƉƌĞŬ ďůŝũǀĞŶŽǀĞƌ ŚĞƚ
ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶǀŽůĚŽĞŶĚĞĂĂŶďŽĚĂĂŶǀĞƌǌŽƌŐĚǁŽŶĞŶ͘ĂĂƌďŝũǌƵůůĞŶƚĞǀĞŶƐŵĞĞƌĚĞƌĞƐƉŽƌĞŶďĞǁĂŶĚĞůĚŵŽĞƚĞŶǁŽƌĚĞŶ͖ŶŝĞƚĂůůĞĞŶǀŝĂŶŝĞƵǁďŽƵǁ͕ŵĂĂƌŽŽŬŚĞƚĂĂŶƉĂƐƐĞŶǀĂŶďĞƐƚĂĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐĞŶ
ĞŶǌŽƌŐǀƵůĚŝŐĞǁŽŶŝŶŐƚŽĞǁŝũǌŝŶŐ͕ǀĞƌďĞƚĞƌĞŶǀĂŶĚĞĚŽŽƌƐƚƌŽŵŝŶŐ͘

ϯ͘

ƌŝƐŽƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚŐĞĞŶĂĂŶďŽĚĂĂŶďĞƐĐŚĞƌŵĚǁŽŶĞŶǀŽŽƌŵĞŶƐĞŶŵĞƚĞĞŶƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƐĐŚĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĞŬŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶ͘dŽƚŽƉŚĞĚĞŶŐŝŶŐĞŶ''ͲĐůŝģŶƚĞŶŵĞƚĞĞŶŝŶĚŝĐĂƚŝĞŶĂĂƌĞĞŶ
ďĞƐĐŚĞƌŵĚǁŽŶĞŶͲůŽĐĂƚŝĞŝŶŝŶĚŚŽǀĞŶ͘ĞĞǆĂĐƚĞŽƉŐĂǀĞǀŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶŚĂŶŐƚĂĨǀĂŶƌĞŐŝŽŶĂůĞĂĨƐƉƌĂŬĞŶĚŝĞǁŽƌĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚŽƉŚĞƚǀůĂŬǀĂŶĞƐĐŚĞƌŵĚtŽŶĞŶ͘sŽŽƌůŽƉŝŐŐĂĂŶǁĞƵŝƚ
ǀĂŶĞĞŶďĞŚŽĞĨƚĞǀĂŶŽŶŐĞǀĞĞƌϱƚŽƚϭϬƉůĂĂƚƐĞŶǀŽŽƌĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚŝĞŶũĂĂƌ͘

ϰ͘

ĞŶĚĞĞůǀĂŶĚĞŵĞŶƐĞŶŵĞƚƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƐĐŚĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĞŬŐĂĂƚǀĂŶƵŝƚĞĞŶĞƐĐŚĞƌŵĚtŽŶĞŶƐŝƚƵĂƚŝĞǁĞĞƌǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǁŽŶĞŶ͘ĞǌĞŵĞŶƐĞŶŚĞďďĞŶĚŽŽƌŐĂĂŶƐďĞŚŽĞĨƚĞĂĂŶĞĞŶǌĞĞƌŐŽĞĚŬŽƉĞƐŽĐŝĂůĞ
ŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐ ŵĞƚ ĞŶŝŐĞ ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ ďŝũ ŚĞƚ ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁŽŶĞŶ͘ sŽŽƌ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ EƵĞŶĞŶ ĚŝĞŶƚ ƌĞŬĞŶŝŶŐ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞŚŽƵĚĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ďĞŚŽĞĨƚĞ ǀĂŶ ϱ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ƉĞƌ ũĂĂƌ Žŵ ĚĞ ƵŝƚƐƚƌŽŽŵ ǀĂŶ
ďĞƐĐŚĞƌŵĚǁŽŶĞŶƚĞĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ;ƚŽƚĂĂůĚƵƐϱϬǁŽŶŝŶŐĞŶͿ͘ĞǌĞŽƉŐĂǀĞŝƐŽŶĚĞƌĚĞĞů ǀĂŶĚĞƚŽƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌŽƉŐĂǀĞǀŽŽƌĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚŝĞŶũĂĂƌŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶ;нϯϮϱǁŽŶŝŶŐĞŶ͕ǌŝĞŽŽŬ
ŚŽŽĨĚƐƚƵŬϲͿ͘

ϱ͘

KƉ Ěŝƚ ŵŽŵĞŶƚ ǌŝũŶ Ğƌ Ϯϭ ƉůĂĂƚƐĞŶ ďĞƐĐŚĞƌŵĚ ǁŽŶĞŶ ǀŽŽƌ ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞ ďĞƉĞƌŬŝŶŐ͘ Ğ ǀĞƌǁĂĐŚƚŝŶŐĞŶ ŽǀĞƌ ĚĞ ůĂŶŐĞ ƚĞƌŵŝũŶ ǀƌĂĂŐ ǌŝũŶ ŽŶǌĞŬĞƌ͘ sŽŽƌ ĚĞ ŬŽƌƚĞ ƚĞƌŵŝũŶ ǁŽƌĚƚ
ƵŝƚŐĞŐĂĂŶǀĂŶĞĞŶďĞƉĞƌŬƚĞƚŽĞŶĂŵĞǀĂŶĚĞǀƌĂĂŐ͘KƉĚĞůĂŶŐĞƚĞƌŵŝũŶǌĂůĚĞǀƌĂĂŐŶĂĂƌďĞƐĐŚĞƌŵĚǁŽŶĞŶǀŽŽƌŵĞŶƐĞŶŵĞƚĞĞŶǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞďĞƉĞƌŬŝŶŐƐƚĂďŝůŝƐĞƌĞŶ͘

ϲ͘

KƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚŝƐĞƌŐĞĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǁŽŶŝŶŐĂĂŶďŽĚǀŽŽƌŵĞŶƐĞŶŵĞƚĞĞŶůŝĐŚƚĞǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞďĞƉĞƌŬŝŶŐŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶ͘ĞǌĞŵĞŶƐĞŶŽŶƚǀĂŶŐĞŶŶƵĂŵďƵůĂŶƚĞǌŽƌŐĂĂŶŚƵŝƐ
;ŽŶŐĞǀĞĞƌϱϬĐůŝģŶƚĞŶͿ͘ĞŽŵǀĂŶŐǀĂŶŚĞƚĂĂŶƚĂůĐůŝģŶƚĞŶǌĂůŽŶŐĞǀĞĞƌŐĞůŝũŬďůŝũǀĞŶ͘tĞůůŝŐƚĞƌĞĞŶŬǁĂůŝƚĂƚŝĞǀĞŽƉŐĂǀĞŽŵŐŽĞĚŬŽƉĞǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŚƵŝƐǀĞƐƚŝŶŐǀŽŽƌĚĞǌĞĚŽĞůŐƌŽĞƉƚĞĐƌĞģƌĞŶ͘ƌůŝŐƚ
ĞĞŶƉůĂŶŽŵϮϬƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌĚĞǌĞĚŽĞůŐƌŽĞƉƚĞƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ;tĞĚĞƌŝŬĚƌĞĞĨͿ͘

ϳ͘

:ŽŶŐĞƌĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞϭϴĞŶϮϯũĂĂƌĚŝĞĞĞŶǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐǌŽĞŬĞŶ͕ŬŽŵĞŶĂůůĞĞŶŝŶĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐǀŽŽƌŚƵƵƌƚŽĞƐůĂŐĂůƐŚĞƚŽŵĞĞŶǁŽŶŝŶŐƚŽƚĚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŬŽƌƚŝŶŐƐŐƌĞŶƐŐĂĂƚ͘ĂĂƌŽŵ
ǌŽĞŬƚĚĞǌĞĚŽĞůŐƌŽĞƉŵĞƚŶĂŵĞĞĞŶŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐŝŶĚĞǌĞŐŽĞĚŬŽƉĞƉƌŝũƐŬůĂƐƐĞ͘ĞƐůĂĂŐŬĂŶƐŝƐŽƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚƌĞůĂƚŝĞĨůĂĂŐŝŶEƵĞŶĞŶ͘:ĂĂƌůŝũŬƐŬŽŵĞŶĞƌŶƵŐĞŵŝĚĚĞůĚƚǁĞĞǁŽŶŝŶŐĞŶŝŶĚĞǌĞƉƌŝũƐŬůĂƐƐĞ

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

ϭϰ



ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ͕ƚĞƌǁŝũůĞƌŚĞƚũĂĂƌůŝũŬƐĞ ĂĂŶďŽĚƵŝƚŽŶŐĞǀĞĞƌϭϬǁŽŶŝŶŐĞŶǌŽƵŵŽĞƚĞŶďĞƐƚĂĂŶĂůƐǁĞŐĞůŝũŬĞƐůĂĂŐŬĂŶƐĞŶǁŝůůĞŶĐƌĞģƌĞŶ͘ƌůŝŐƚĚĂĂƌŽŵǀŽŽƌĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚŝĞŶũĂĂƌĞĞŶŽƉŐĂǀĞŽŵŚĞƚ
ĂĂŶƚĂůƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶƚŽƚĚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŬŽƌƚŝŶŐƐŐƌĞŶƐŵĞƚϴϬǁŽŶŝŶŐĞŶƵŝƚƚĞďƌĞŝĚĞŶ͘

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

ϭϱ



ϱ tĂƚŚĞĞĨƚĚĞǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚŝŶ
ŽŶǌĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶŽĚŝŐ͍
tĞǌĞƚƚĞŶŝŶŽƉĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞǀĂŶŚĞƚǁŽŶŝŶŐĂĂŶďŽĚŽŵŽŶǌĞĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ
ƚĞ ďĞĚŝĞŶĞŶ ĞŶ ĚŽŽƌƐƚƌŽŵŝŶŐ ŽƉ ŐĂŶŐ ƚĞ ďƌĞŶŐĞŶ͕ ǌŽǁĞů ŝŶ ĚĞ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ
ďŽƵǁĂůƐŝŶĚĞŶŝĞƵǁďŽƵǁ͘


<ůĞŝŶĞƌ͕ďĞƚĂĂůďĂĂƌĚĞƌ͕ůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚĞƌ

:ƵŝƐƚŽŵŽŶǌĞŝŶǁŽŶĞƌƐƚĞĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶǌŝũŶͲǀŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶͲĂŶĚĞƌĞ
ǁŽŽŶƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ŶŽĚŝŐ ʹ ĞŶ ŶŝĞƚ ŵĞĞƌ ǀĂŶ ŚĞƚǌĞůĨĚĞ͘ Ğ ŐĞŶŽĞŵĚĞ
ĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ ŚĞďďĞŶ ŶĂŵĞůŝũŬ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ǁŽŶŝŶŐďĞŚŽĞĨƚĞ ĚĂŶ ǁĂĂƌ ŚĞƚ
ŐƌŽŽƚƐƚĞ ĚĞĞů ǀĂŶ ŽŶǌĞ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚ Ƶŝƚ ďĞƐƚĂĂƚ ĞŶ ǁĂĂƌ ĞĞŶ
ĂĂŶǌŝĞŶůŝũŬ ĚĞĞů ǀĂŶ ŽŶǌĞ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁƉůĂŶŶĞŶ ŝŶ ǀŽŽƌǌŝĞƚ͘ tĞ
ǌƵůůĞŶ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ ĚĂĂƌŽŵ ĚĞ ĨŽĐƵƐ ůĞŐŐĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ƚŽĞǀŽĞŐĞŶ ǀĂŶ
ǁŽŶŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ŶƵ ŶŽŐ ŽŶǀŽůĚŽĞŶĚĞ ĂĂŶǁĞǌŝŐ ǌŝũŶ͗ ŬůĞŝŶĞƌĞ͕
ůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ͕ ďĞƚĂĂůďĂƌĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ĞŶ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ǀŽŽƌ
ĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶŵĞƚĞĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞǁŽŽŶǁĞŶƐ͘
/ŶĚĞĞĞƌƐƚĞƉůĂĂƚƐǌĞƚƚĞŶǁĞǀŽŽƌƐƚĂƌƚĞƌƐŝŶŽƉŬůĞŝŶĞďĞƚĂĂůďĂƌĞǁŽŶŝŶŐĞŶ͘
dĞŶ ƚǁĞĞĚĞ ǌĞƚƚĞŶ ǁĞ ŝŶ ŽƉ ůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ;ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ
ĞŶ ďƵŶŐĂůŽǁƐͿ ǀŽŽƌ ĚĞ ŐƌŽƚĞ ŐƌŽĞƉ ŽƵĚĞƌĞŶ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ǀŝŶĚĞŶ ǁĞ ĚĂƚ
ůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚĞ ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ ǀŽŽƌ ŽƵĚĞƌĞŶ ŽŽŬ ŐĞƐĐŚŝŬƚ ŵŽĞƚĞŶ ǌŝũŶ
ǀŽŽƌ ƐƚĂƌƚĞƌƐ ;ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ĚĞĞů ŚĞďďĞŶ ĚĞǌĞ ĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ ĞĞŶ
ǀĞƌŐĞůŝũŬďĂƌĞ ǁŽŽŶǁĞŶƐ͖ ĞĞŶ ŶŝĞƚ Ăů ƚĞ ŐƌŽƚĞ ǁŽŽŶƌƵŝŵƚĞ ǀŽŽƌ ĞĞŶ
ďĞƚĂĂůďĂƌĞƉƌŝũƐͿ͘WĂƐĚĂŶǌŝũŶĚĞǌĞĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶĞĐŚƚůĞǀĞŶƐůŽŽƉďĞƐƚĞŶĚŝŐ
;ǌŝĞŽŽŬŚŽŽĨĚƐƚƵŬϰ͚KƉǁŝĞƌŝĐŚƚĞŶǁĞŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁŽŽŶďĞůĞŝĚ͍͛Ϳ͘
DĞƚŽŶǌĞǁŽŶŝŶŐĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐŵĂŬĞŶǁĞĂĨƐƉƌĂŬĞŶŽŵŚĞƚĂĂŶďŽĚĂĂŶƐŽĐŝĂůĞ
ŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶ ƚĞ ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ͘ ,ŝĞƌŽǀĞƌ ůĂƚĞƌ ŵĞĞƌ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ŵĞĞƌ
ǁŽŶŝŶŐĂĂŶďŽĚ ĐƌĞģƌĞŶ ǀŽŽƌ ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞ ǁŽŶŝŶŐďĞŚŽĞĨƚĞ͘

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚǀŽŽƌŽƵĚĞƌĞŶĚŝĞŽƉǌŽĞŬǌŝũŶŶĂĂƌĞĞŶŬůĞŝŶƐĐŚĂůŝŐĞǁŽŽŶǀŽƌŵ͕
ďĞƐƚĂĂŶĚĞƵŝƚŐĞƐĐŚŝŬƚĞǁŽŶŝŶŐĞŶ͕ǁĂĂƌďŝũŽŶƚŵŽĞƚŝŶŐĞŶĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶǁŽƌĚĞŶ
ŐĞƐƚŝŵƵůĞĞƌĚ;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŚĞƚǁŽŶĞŶŝŶĞĞŶŚŽĨũĞͿ͘,ŝĞƌďŝũŬĂŶŽŽŬŐĞĚĂĐŚƚ
ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶ ĞĞŶ ǁŽŽŶǀŽƌŵ ǁĂĂƌďŝũ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ ďŝũ ĞůŬĂĂƌ
ǁŽŶĞŶ;ũŽŶŐĞŶŽƵĚ͕ŵĞŶƐĞŶŵĞƚĞŶǌŽŶĚĞƌǌŽƌŐǀƌĂĂŐͿ͖ŚĞƚďĞũĂĂƌĚĞŶƚĞŚƵŝƐ
Ϯ͘ϬͿ͘


EŝĞƵǁďŽƵǁǌŽƌŐƚǀŽŽƌĚŽŽƌƐƚƌŽŵŝŶŐ

,Ğƚ ŝŶǌĞƚƚĞŶ ŽƉ ůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ǀŽŽƌ ŽƵĚĞƌĞŶ ŚĞĞĨƚ ŶŽŐ ĞĞŶ
ĂŶĚĞƌ ǀŽŽƌĚĞĞů͗ ŚĞƚ ĐƌĞģƌĞŶ ǀĂŶ ĚŽŽƌƐƚƌŽŵŝŶŐ͘ KƉ ŚĞƚ ŵŽŵĞŶƚ ĚĂƚ ŽƵĚĞƌĞ
ŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐǀĞƌŚƵŝǌĞŶŶĂĂƌĞĞŶŬůĞŝŶĞƌĞ͕ůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚĞǁŽŶŝŶŐ͕ŬŽŵƚ
ŝŶ ǀĞĞů ŐĞǀĂůůĞŶ ĞĞŶ ƌƵŝŵĞƌĞ ŐĞǌŝŶƐǁŽŶŝŶŐ ǁĞĞƌ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ ǀŽŽƌ ĞĞŶ
;ƐƚĂƌƚĞŶĚͿŐĞǌŝŶƵŝƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶŽĨĞůĚĞƌƐ͘ŝƚǌŽƌŐƚǀŽŽƌǀĞƌũŽŶŐŝŶŐ
ĞŶĚĂĂƌŵĞĞĞĞŶŵĞĞƌĞǀĞŶǁŝĐŚƚŝŐĞďĞǀŽůŬŝŶŐƐŽƉďŽƵǁ͘ŝƚŝƐŐŽĞĚǀŽŽƌŚĞƚ
ĚƌĂĂŐǀůĂŬǀĂŶǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ͘


<ǁĂůŝƚĞŝƚďŽǀĞŶĂĂŶƚĂůůĞŶ͕ǁĞůǀĞƌƐŶĞůůĞŶ

ŽĂůƐ ŽŽŬ ŚĞƚ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ ĞŶ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ďĞůĞŝĚ ƐƚĞůůĞŶ͕ ƐƚĂĂƚ ĚĞ ŬǁĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ
ŶŝĞƵǁďŽƵǁ ǀŽŽƌŽƉ͘ ĂŶƚĂůůĞŶ ǌŝũŶ ŶŝĞƚ ůĂŶŐĞƌ ůĞŝĚĞŶĚ ;ŐĞĞŶ ĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚĞŶͿ͘
tĞůŝƐŚĞƚǌŽĚĂƚǁĞĂůǀĞĞůƉůĂŶĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚŚĞďďĞŶĞŶĚƵƐƚĞƌƵŐŚŽƵĚĞŶĚŵĞƚ
ŶŝĞƵǁĞ ƉůĂŶŶĞŶ ǁŝůůĞŶ ŽŵŐĂĂŶ͗ ĂůůĞĞŶ ĚĞ ŐŽĞĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ũƵŝƐƚĞ
ĚŽĞůŐƌŽĞƉ͘ ŝƚ ŶĞĞŵƚ ŶŝĞƚ ǁĞŐ ĚĂƚ ǁĞ ŝŶ ůŝũŶ ŵĞƚ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ ĞŶ ĚĞ
tŽŽŶĚĞĂůŵĞƚŚĞƚZŝũŬďĞƐƚĂĂŶĚĞƉůĂŶŶĞŶǌŽƐŶĞůŵŽŐĞůŝũŬǁŝůůĞŶƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͘


EŝĞƵǁďŽƵǁŝƐůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚĞŶĞŶĞƌŐŝĞŶĞƵƚƌĂĂů

Ğ ƌĂŝŶƉŽƌƚ WƌŝŶĐŝƉĞƐ ǀŽƌŵĞŶ ĞĞŶ ŚƵůƉŵŝĚĚĞů Žŵ ĚĞ ŬǁĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ
ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁ ƚĞ ǁĂĂƌďŽƌŐĞŶ ĞŶ ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁƉůĂŶŶĞŶ ĚĂĂƌŽƉ ƚĞ ƚŽĞƚƐĞŶ͘
<ǁĂůŝƚĞŝƚ ďĞƚĞŬĞŶƚ ŽŽŬ ĚĂƚ ŶŝĞƵǁĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚ
ŵŽĞƚĞŶ ǌŝũŶ͘ ŝƚ ŚŽƵĚƚ ŝŶ ĚĂƚ ŶŝĞƵǁĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ŐĞƐĐŚŝŬƚ ǌŝũŶ Žŵ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ
ďĞǁŽŽŶĚ ĚŽŽƌ ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ ĞŶ ǌŽŶĚĞƌ ǌŽƌŐǀƌĂĂŐ͘ ĂĂƌǀŽŽƌ ŵŽĞƚĞŶ ĚĞ

ϭϲ



ďĂƐŝƐĨƵŶĐƚŝĞƐŝŶĞĞŶǁŽŶŝŶŐ;ǁŽŽŶŬĂŵĞƌ͕ďĂĚŬĂŵĞƌ͕ƐůĂĂƉŬĂŵĞƌ͕ŬĞƵŬĞŶͿĞŶ
ĚĞ ƚŽĞŐĂŶŐ ǌŽŶĚĞƌ ƚƌĂƉůŽƉĞŶ ƚĞ ďĞƌĞŝŬĞŶ ǌŝũŶ ;ŽĨ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ ĚĂĂƌ ƚŽĞ ĂĂŶ ƚĞ
ƉĂƐƐĞŶͿ͘hŝƚĞƌĂĂƌĚŝƐĚĞǌĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƐĞŝƐŵĞƚŶĂŵĞǀĂŶďĞůĂŶŐŝŶĚĞďƵƵƌƚǀĂŶ
;ĐĞŶƚƌƵŵͲͿǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ŵŽĞƚ ŶŝĞƵǁďŽƵǁ ǀŽůĚŽĞŶ ĂĂŶ ĚĞ
ůĂŶĚĞůŝũŬĞĞŝƐĞŶŵĞƚ ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐƚŽƚ ĚƵƵƌǌĂĂŵŚĞŝĚ͘EŝĞƵǁĞǁŽŶŝŶŐĞŶĚŝĞŶĞŶ
ĐŽŶĨŽƌŵƌĞŐŝŽŶĂĂůǁŽŽŶďĞůĞŝĚĞŶĞƌŐŝĞŶĞƵƚƌĂĂůƚĞǌŝũŶ ϯ͘
ƵƵƌǌĂĂŵŚĞŝĚŚŽĞĨƚŶŝĞƚĂůůĞĞŶďĞƚƌĞŬŬŝŶŐƚĞŚĞďďĞŶŽƉĞŶĞƌŐŝĞŐĞďƌƵŝŬ͘,Ğƚ
ŬĂŶŽŽŬŐĂĂŶŽŵĞĞŶŬůĞŝŶĞƌĞĞĐŽůŽŐŝƐĐŚĞǀŽĞƚĂĨĚƌƵŬ͕ĚŽŽƌ ŚĞƚŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ
ǀĂŶ ŬůĞŝŶĞ ǁŽŽŶƌƵŝŵƚĞ ;ǌŽĂůƐ dŝŶǇ ,ŽƵƐĞƐͿ͕ ŵĞƚ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ĚƵƵƌǌĂŵĞ
ďŽƵǁŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͘ ůƐ ŐĞŵĞĞŶƚĞ EƵĞŶĞŶ ƐƚĂĂŶ ǁĞ ŽƉĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞƌŐĞůŝũŬĞ
ŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶ͕ ŵŝƚƐ ĞĞŶ ŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨ ƉĂƐƚ ďŝũ ĚĞ ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞ ĂŵďŝƚŝĞƐ ŝŶ ŽŶƐ
WƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶĞŶĚĞKŵŐĞǀŝŶŐƐǀŝƐŝĞ͘ĂĂƌďŝũŐĞůĚƚĚĂƚĚĞĨǇƐŝĞŬĞƌƵŝŵƚĞ
ǀŽŽƌ ĚĞƌŐĞůŝũŬĞ ǁŽŽŶĐŽŶĐĞƉƚĞŶ ďĞƉĞƌŬƚ ŝƐ͘ KƉĞŶ͕ ŐƌŽĞŶĞ ƉůĞŬŬĞŶ ǁŝůůĞŶ ǁĞ
ǌŽǀĞĞů ŵŽŐĞůŝũŬ ďĞŚŽƵĚĞŶ͕ ǌŽǁĞů ďŝŶŶĞŶ ĚĞ ŬĞƌŶĞŶ ĂůƐ ŝŶ ŚĞƚ ďƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚ͘
ĂĂƌŽŵ ŵŽĞƚ ǀĞĞů ĚĞƌŐĞůŝũŬĞ ĐŽŶĐĞƉƚĞŶ ǀŽŽƌĂů ŐĞŬĞŬĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŶĂĂƌ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝĞǀĞ ůŽĐĂƚŝĞƐ͕ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ďŝũ ŽŵǌĞƚƚŝŶŐ ǀĂŶ ďĞĚƌŝũĨƐͲ ŽĨ
ǁŝŶŬĞůƉĂŶĚĞŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌĞƌŐĞĞŶŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝĞŬĞŽƉĞŶƉůĞŬŬĞŶǀĞƌůŽƌĞŶŐĂĂŶ͕
ŵĂĂƌ ǁĞůůŝĐŚƚ ŵŝŶĚĞƌ ĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬĞ ůŽĐĂƚŝĞƐ ĚŽŽƌ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁĞ͕ ĐƌĞĂƚŝĞǀĞ
ŝŶǀƵůůŝŶŐũƵŝƐƚĞĞŶƐƚĞƌŬĞŽƉǁĂĂƌĚĞƌŝŶŐŬƌŝũŐĞŶ͘


ĐĐĞŶƚĞŶƉĞƌĚŽƌƉ

Ğ ŵĞĞƐƚĞ ŽƉŐĂǀĞŶ ĞŶ ĂŵďŝƚŝĞƐ ŚĞďďĞŶ ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ ŽƉ ĚĞ ŐĞŚĞůĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ
EƵĞŶĞŶ͕ ĚƵƐ ŽŽŬ ŝŶ 'ĞƌǁĞŶ ĞŶ EĞĚĞƌǁĞƚƚĞŶ͘ EĞƚ ĂůƐ ǀŽŽƌ ĚĞ ŬĞƌŶ EƵĞŶĞŶ
ŐĞůĚƚ ĚĂƚ Ğƌ ďĞŚŽĞĨƚĞ ŝƐ ĂĂŶ ŵĞĞƌ ǁŽŶŝŶŐĂĂŶďŽĚ ǀŽŽƌ ƐƚĂƌƚĞƌƐ ĞŶ ŽƵĚĞƌĞŶ͘
ĞǌĞĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶŚĞďďĞŶŝŶĚĞŬůĞŝŶĞŬĞƌŶĞŶǁĞůŝƐǁĂĂƌŵŝŶĚĞƌĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚŝĞ
ǀĂŶ ǁŽŶŝŶŐǌŽĞŬĞŶĚĞŶ Ƶŝƚ ŝŶĚŚŽǀĞŶ ĞŶ ,ĞůŵŽŶĚ ;ǁĂĂƌ ĚĂƚ ŝŶ ĚĞ ŬĞƌŶ
EƵĞŶĞŶǀĞĞůƐƚĞƌŬĞƌŚĞƚŐĞǀĂůŝƐͿ͕ŵĂĂƌĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚǁŽƌĚƚ

ϯ

 ŝŶŶĞŶ ŚĞƚ ^ƚĞĚĞůŝũŬ 'ĞďŝĞĚ ŝŶĚŚŽǀĞŶ ŝƐ ĂĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶ ĚĂƚ ĂůůĞ ŶŝĞƵǁĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ŵŝŶŝŵĂĂů
ĞŶĞƌŐŝĞŶĞƵƚƌĂĂůŵŽĞƚĞŶǌŝũŶ;ŶĞƌŐŝĞƉƌĞƐƚĂƚŝĞĐŽģĨĨŝĐŝģŶƚсϬͿ͘

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

ŝŶĚĞǌĞŬůĞŝŶĞŬĞƌŶĞŶŐĞĚŽŵŝŶĞĞƌĚĚŽŽƌƌƵŝŵĞĞĞŶŐĞǌŝŶƐǁŽŶŝŶŐĞŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌ
ŚĞƚ ďĞƚĂĂůďĂƌĞ ĂĂŶďŽĚ ǀŽŽƌ ƐƚĂƌƚĞƌƐ ĞŶ ůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚĞ ĂĂŶďŽĚ ǀŽŽƌ
ŽƵĚĞƌĞŶŝŶĚĞĚŽƌƉĞŶŶŽŐŬůĞŝŶĞƌŝƐĚĂŶŝŶĚĞŬĞƌŶEƵĞŶĞŶ͘
ůƐ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ďůŝũǀĞŶ ǁĞ ŝŶ ŐĞƐƉƌĞŬ ŵĞƚ ĚŽƌƉƐƌĂĚĞŶ Žŵ ƚĞ ŬŝũŬĞŶ ŚŽĞ ǁĞ
ŬƵŶŶĞŶ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ŝŶ ĚĞ ǁŽŶŝŶŐďĞŚŽĞĨƚĞ ŝŶ ĚĞ ŬůĞŝŶĞ ŬĞƌŶĞŶ͘ hŝƚĞƌĂĂƌĚ
ƌĞŬĞŶŝŶŐ ŚŽƵĚĞŶĚ ŵĞƚ ƌĞŐŝŽŶĂĂů ĞŶ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂĂů ďĞůĞŝĚ ;ĚƵƐ ƉƌŝŵĂŝƌ ďŽƵǁĞŶ
ŽƉ ŝŶďƌĞŝĚŝŶŐƐůŽĐĂƚŝĞƐͿ ĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ĨĂĐƚŽƌĞŶ ;ǌŽĂůƐ ŐƌŽŶĚƉŽƐŝƚŝĞƐ͕ ĞĐŽŶŽŵŝĞ ͬ
ǁŽŶŝŶŐŵĂƌŬƚ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
ĂĂƌŶĂĂƐƚ ƐƉĞůĞŶ Ğƌ ŝŶ ĚĞ ŬůĞŝŶĞ ŬĞƌŶĞŶ ĞŶŬĞůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞ ŽƉŐĂǀĞŶ ĚŝĞ ǀĂŶ
ďĞůĂŶŐǌŝũŶ͗
x /ŶĚĞŬůĞŝŶĞŬĞƌŶĞŶƐƚĂĂŶƌĞůĂƚŝĞĨǀĞĞůŐƌŽƚĞǁŽŶŝŶŐĞŶŽƉƌƵŝŵĞŬĂǀĞůƐ͖
ǁŽŶŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ĞŝŐĞŶůŝũŬ ŶŝĞƚ ŽĨ ŶĂƵǁĞůŝũŬƐ ƉĂƐƐĞŶĚ ǌŝũŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŬůĞŝŶ
ŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶ͘ƌůŽŽƉƚŶƵƌĞĞĚƐĞĞŶƉŝůŽƚŽŵŐƌŽƚĞĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞǁŽŶŝŶŐĞŶƚĞ
ƐƉůŝƚƐĞŶ ŝŶ ŵĞĞƌĚĞƌĞ ŬůĞŝŶĞƌĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ;ǌŝĞ ŚŽŽĨĚƐƚƵŬ ϯ͖ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ
ǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚͿ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ŽĨ ŚĞƚ ǁĞŶƐĞůŝũŬ ŝƐ
Žŵ ͲǁĂĂƌ ŵŽŐĞůŝũŬͲ ŬůĞŝŶĞƌĞ ŬĂǀĞůƐ ǀŽŽƌ ǌĞůĨďŽƵǁ ĂĂŶ ƚĞ ďŝĞĚĞŶ ŝŶ ĚĞ
ŬůĞŝŶĞŬĞƌŶĞŶ͘
x EŽŐ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ŝŶ ĚĞ ŬĞƌŶ EƵĞŶĞŶ ƐƉĞĞůƚ ĚĂƚ ĚŽŽƌ ĚĞ ƌĞůĂƚŝĞĨ ƌƵŝŵĞ
ǁŽŶŝŶŐĞŶ ŚĞƚ ďĞƚĂĂůďĂƌĞ ǁŽŶŝŶŐĂĂŶďŽĚ ǀŽŽƌ ƐƚĂƌƚĞƌƐ ŝŶ 'ĞƌǁĞŶ ĞŶ
EĞĚĞƌǁĞƚƚĞŶŵŝŶŝŵĂĂůŝƐ͘ƌŝƐďĞŚŽĞĨƚĞŽŵ ͲƉĂƐƐĞŶĚďŝũĚĞƐĐŚĂĂůǀĂŶ
ĚĞŬůĞŝŶĞŬĞƌŶĞŶͲďĞƚĂĂůďĂƌĞŬŽŽƉǁŽŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌƐƚĂƌƚĞƌƐƚŽĞƚĞǀŽĞŐĞŶ͘
x ĞǁŽŶĞƌƐǀĂŶĚĞŬůĞŝŶĞŬĞƌŶĞŶŚĞĐŚƚĞŶǀĞĞůǁĂĂƌĚĞĂĂŶǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͕
ǌŽĂůƐ ĞĞŶ ƐĐŚŽŽů ĞŶ ŚĞƚ ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƐůĞǀĞŶ͘ ŝƚ ĚƌĂĂŐƚ ďŝũ ĂĂŶ ĚĞ
ůĞĞĨďĂĂƌŚĞŝĚĞŶǀŝƚĂůŝƚĞŝƚǀĂŶŚƵŶŬĞƌŶ͘sŽŽƌĞĞŶĚĞĞůŬĂŶǁŽŶŝŶŐďŽƵǁ
ǀŽŽƌ ũŽŶŐĞƌĞŶ ͬ ƐƚĂƌƚĞƌƐ ĞĞŶ ďŝũĚƌĂŐĞ ůĞǀĞƌĞŶ ĂĂŶ ŚĞƚ ďĞŚŽƵĚ ǀĂŶ
ĚĞƌŐĞůŝũŬĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚƐƉĞůĞŶŶŽŐĂŶĚĞƌĞĨĂĐƚŽƌĞŶĞĞŶƌŽů
;ǌŽĂůƐƐĐŚĂĂůǀĞƌŐƌŽƚŝŶŐĞŶĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐͿ͘tĞǌƵůůĞŶĂůƐŐĞŵĞĞŶƚĞ͕ƐĂŵĞŶ
ŵĞƚ ďĞǁŽŶĞƌƐ ĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ďĞƚƌŽŬŬĞŶ ƉĂƌƚŝũĞŶ͕ ŝŶ ŽǀĞƌůĞŐ ďůŝũǀĞŶ Žŵ ƚĞ
ŬŝũŬĞŶŚŽĞǁĞĚĞŬůĞŝŶĞŬĞƌŶĞŶǀŝƚĂĂůŬƵŶŶĞŶŚŽƵĚĞŶ͘



ϭϳ



hŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞǀŝƐŝĞ

ϲ͘ tĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚĞǁĞŶƐĞůŝũŬŚĞŝĚǀĂŶŬůĞŝŶĞƌĞŬĂǀĞůƐǀŽŽƌǌĞůĨďŽƵǁŝŶĚĞŬůĞŝŶĞ
ŬĞƌŶĞŶ͖ŚĞƚǌŝũǀŝĂĂĂŶďŽĚǀĂŶŶŝĞƵǁĞŬůĞŝŶĞŬĂǀĞůƐ͕ŚĞƚǌŝũĚŽŽƌĞŶŬĞůĞďĞƐƚĂĂŶĚĞ

ϭ͘ ŝũ ŶŝĞƵǁďŽƵǁƉƌŽũĞĐƚĞŶ ǁĂĂƌďŝũ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ŐŽĞĚŬŽƉĞ ŬŽŽƉƐĞŐŵĞŶƚ

ďŽƵǁŬĂǀĞůƐƚĞƐƉůŝƚƐĞŶ͘

ǁŽƌĚĞŶŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ;фΦϮϬϬ͘ϬϬϬͿŚĂŶƚĞƌĞŶǁĞ;ǁĂĂƌŵŽŐĞůŝũŬͿ͗
ĂͿ ĞĞŶĂŶƚŝƐƉĞĐƵůĂƚŝĞďĞĚŝŶŐ͘ŝƚŚŽƵĚƚŝŶĚĂƚǁŽŶŝŶŐĞŶĚĞĞĞƌƐƚŬŽŵĞŶĚĞ





ũĂƌĞŶŶŝĞƚĚŝƌĞĐƚĚŽŽƌǀĞƌŬŽĐŚƚŵŽŐĞŶǁŽƌĚĞŶ͘
ďͿ ĞŶ ǌĞůĨďĞǁŽŶŝŶŐƐƉůŝĐŚƚ͘ ŝƚ ŚŽƵĚƚ ŝŶ ĚĂƚ ĚĞ ŬŽƉĞƌ ǀĂŶ ĚĞ ǁŽŶŝŶŐ
ǀĞƌƉůŝĐŚƚǁŽƌĚƚŽŵŽŽŬǌĞůĨĚĞǁŽŶŝŶŐƚĞŐĂĂŶďĞǁŽŶĞŶ͘
Ϯ͘ tĞ ƐƚƌĞǀĞŶ ŶĂĂƌ ŚĞƚ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ ǀĂŶ ŬůĞŝŶĞ ƐƚĂƌƚĞƌƐǁŽŶŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů
ǀŽŽƌŚĞƚƐƚĂƌƚĞƌƐƐĞŐŵĞŶƚďĞŚŽƵĚĞŶďůŝũǀĞŶ͕ĚŽŽƌĚĞǁŽŽŶŬǁĂůŝƚĞŝƚŚŝĞƌŽƉĂĂŶƚĞ
ƉĂƐƐĞŶ͗
ĂͿ ĞŶŵĂǆŝŵƵŵŬĂǀĞůŽƉƉĞƌǀůĂŬ͕ǌŽĚĂƚƵŝƚďŽƵǁŶŝĞƚŵŽŐĞůŝũŬŝƐ͘
ďͿ ĞŶ ŵĂǆŝŵƵŵ ǀĂŶ ϭ ă Ϯ ƐůĂĂƉŬĂŵĞƌƐ͕ ǌŽĚĂƚ ďŝũ ŐĞǌŝŶƐƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ
ĚŽŽƌƐƚƌŽŵŝŶŐŶĂĂƌĞĞŶŐƌŽƚĞƌĞǁŽŶŝŶŐŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬŝƐ͘
ϯ͘ ŽŶĨŽƌŵ ĚĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ sŝƐŝĞ ŽƉ tŽŶĞŶ ĚŝĞŶĞŶ ĂůůĞ ŶŝĞƵǁĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ
ĞŶĞƌŐŝĞŶĞƵƚƌĂĂůƚĞǁŽƌĚĞŶŽƉŐĞůĞǀĞƌĚ͘
ϰ͘ EŝĞƵǁĞ ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ ĚŝĞŶĞŶ ŐĞƐĐŚŝŬƚ ƚĞ ǌŝũŶ ǀŽŽƌ ďĞǁŽŶŝŶŐ ĚŽŽƌ ĂůůĞ
ůĞĞĨƚŝũĚƐŐƌŽĞƉĞŶ ;ůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚͿ ĞŶ ĚƵƐ ŽŽŬ ĚŽŽƌ ŽƵĚĞƌĞŶ ŽĨ ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ
ĞĞŶůŝĐŚƚĞǌŽƌŐǀƌĂĂŐ͘,ĞƚƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĚĂĂƌďŝũŝƐĚĂƚĂůůĞŶŝĞƵǁĞĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ
ǀŽůĚŽĞŶĂĂŶŚĞƚŬǁĂůŝƚĞŝƚƐůĂďĞů͚tŽŽŶŬĞƵƌĂƐŝƐ͛;ǌŝĞŽŽŬďŝũůĂŐĞ//Ϳ͘
ϱ͘ tĞ ďŝĞĚĞŶ ŝŶ ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶŶĞŶ ƌĞĞĚƐ ƌƵŝŵƚĞ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ĐƌĞģƌĞŶ ǀĂŶ
ŵĂŶƚĞůǌŽƌŐǁŽŶŝŶŐĞŶďŝũďĞƐƚĂĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐĞŶ͘ĞďŽƵǁŚŝĞƌǀĂŶŝƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐƐǀƌŝũ
ŵŝƚƐ ĂĂŶ ĞŶŬĞůĞ ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ ǁŽƌĚƚ ǀŽůĚĂĂŶ ;ŚĞƚ ďĞƚƌĞĨƚ ĞĞŶ ƚŝũĚĞůŝũŬĞ
ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶĞƌŵŽĞƚƐƉƌĂŬĞǌŝũŶǀĂŶĞĞŶŵĞĚŝƐĐŚĞĞŶͬŽĨƐŽĐŝĂůĞŶŽŽĚǌĂĂŬͿ͘
ĂͿ tĞ ǀŝŶĚĞŶ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ĚĂƚ ŚĞƚ ĐƌĞģƌĞŶ ǀĂŶ ŵĂŶƚĞůǌŽƌŐǁŽŶŝŶŐĞŶ
ŽŶĚĞƌ ĚĞ ŐĞŶŽĞŵĚĞ ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ ŽŽŬ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ
ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐƐǀƌŝũďůŝũĨƚ͘
ďͿ tĞů ŝƐ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ĚĂƚ ĞǀĞŶƚƵĞĞů ŵŝƐďƌƵŝŬ ǀĂŶ ĚĞǌĞ ŵĂĂƚƌĞŐĞů
ǀŽŽƌŬŽŵĞŶ ǁŽƌĚƚ ;ǌŽĂůƐ ŚĞƚ ĐƌĞģƌĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ŐŽĞĚŬŽƉĞ ǁŽŶŝŶŐ ǀŽŽƌ
ƐƚĂƌƚĞƌƐͿ͕ŽŽŬŽŵǀĞƌƌŽŵŵĞůŝŶŐǀĂŶŚĞƚůĂŶĚƐĐŚĂƉƚĞǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘
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ϭϴ



ϲ tĂƚǁŝůůĞŶǁĞŝŶĚĞŚƵƵƌƐĞĐƚŽƌ
ďĞƌĞŝŬĞŶ͍
tĞǌĞƚƚĞŶŝŶŽƉŚĞƚ ƵŝƚďƌĞŝĚĞŶǀĂŶĚĞƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌǀŽŽƌƌĂĂĚŵĞƚ ŽŽŐǀŽŽƌ
ĚĞƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ͘


ĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŚĞŝĚǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ

ĞŶŐƌŽŽƚĚĞĞůǀĂŶĚĞŐĞŶŽĞŵĚĞĂĂŶĚĂĐŚƚƐŐƌŽĞƉĞŶǌŽĂůƐũŽŶŐĞƌĞŶ͕ŽƵĚĞƌĞŶ͕
^ŝŶƚŝ͕ ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐŚŽƵĚĞƌƐ͕ ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ďĞƉĞƌŬŝŶŐ ĞŶ ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ
ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƐĐŚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĞŬ ĚŽĞƚ ĞĞŶ ďĞƌŽĞƉ ŽƉ ĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ŚƵƵƌƐĞĐƚŽƌ͘ Kŵ
ĚĂĂƌǀŽŽƌŝŶĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐƚĞŬŽŵĞŶŵŽĞƚŵĞŶǁĞůĂĂŶĚĞŝŶŬŽŵĞŶƐĞŝƐĞŶǀŽŽƌ
ƐŽĐŝĂůĞ ŚƵƵƌ ǀŽůĚŽĞŶ͘ Ğ ǀĞƌǁĂĐŚƚŝŶŐ ŝƐ ĚĂƚ ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐ ĚĂƚ ʹ
ŐĞůĞƚ ŽƉŚƵŶŝŶŬŽŵĞŶ ʹĞĞŶďĞƌŽĞƉǌĂůĚŽĞŶŽƉĞĞŶƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĚĞ
ŬŽŵĞŶĚĞũĂƌĞŶǌĂůƚŽĞŶĞŵĞŶŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶ;ǁĞǌŝĞŶĚĞĚƌƵŬŽƉĚŝƚ
ƐĞŐŵĞŶƚŝŶĚĞŐĞŚĞůĞƌĞŐŝŽƚŽĞŶĞŵĞŶ͕ŽŽŬǀĂŶƵŝƚƵƌŐĞŶƚǁŽŶŝŶŐǌŽĞŬĞŶĚĞŶͿ͘
,ŝĞƌǀŽŽƌŝƐŵĞƚŚĞƚŽŽŐŽƉĚĞEƵĞŶĞŶƐĞďĞŚŽĞĨƚĞĞĞŶŶĞƚƚŽƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶ
ϯϮϱ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ƚŽƚ ϮϬϮϴ ŶŽĚŝŐ͘ ĂĂƌĚŽŽƌ ďůŝũĨƚ ŚĞƚ ĂĂŶĚĞĞů ƐŽĐŝĂůĞ ŚƵƵƌ
ŽŶŐĞǀĞĞƌϭϲйǀĂŶĚĞƚŽƚĂůĞEƵĞŶĞŶƐĞǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚŝŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞũĂƌĞŶ͘
sŽŽƌǁĂĂƌĚĞ ŝƐ ĚĂĂƌďŝũ ǁĞů ĚĂƚ ŽƉŐĞůĞǀĞƌĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶ ŽŽŬ
ĚƵƵƌǌĂĂŵǀŽŽƌŚĞƚďĞƚĂĂůďĂƌĞƐĞŐŵĞŶƚďĞŚŽƵĚĞŶďůŝũǀĞŶ͘
KŽŬ ŽƉ ĂŶĚĞƌĞ ŵĂŶŝĞƌĞŶ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ĚĞ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŚĞŝĚ ǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ͘ Ğ
ƐůĂĂŐŬĂŶƐĞŶǀŽŽƌĚŝǀĞƌƐĞĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶďŝŶŶĞŶĚĞƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌŵĂƌŬƚǁŝůůĞŶǁĞ
ŵĞƚĚĞĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐŵŽŶŝƚŽƌĞŶĞŶǁĂĂƌŶŽĚŝŐďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶ͘,ĞƚŝŶǀŽĞƌĞŶǀĂŶ
ŚĞƚ ůŽƚŝŶŐƐŵŽĚĞů ŶĂĂƐƚ ƚŽĞǁŝũǌŝŶŐ ŽƉ ŝŶƐĐŚƌŝũĨĚƵƵƌ ďŝŶŶĞŶ tŽŽŶŝĞǌŝĞ ĚŽŽƌ
,ĞůƉƚ ůŬĂŶĚĞƌ ŝƐ ŚŝĞƌǀĂŶ ĞĞŶ ǀŽŽƌďĞĞůĚ͕ ŽŵĚĂƚ ŵĞŶƐĞŶ ǌŽŶĚĞƌ ůĂŶŐĞ
ŝŶƐĐŚƌŝũĨĚƵƵƌ͕ ǌŽĂůƐ ũŽŶŐĞ ŵĞŶƐĞŶ ŽĨ ƐƉŽĞĚǌŽĞŬĞƌƐ͕ ŚŝĞƌŵĞĞ ŽŽŬ ŬĂŶƐĞŶ
ŵĂŬĞŶ͘ hŝƚĞƌĂĂƌĚ ďůŝũĨƚ Ěŝƚ ĚĞ ǀĞƌĚĞůŝŶŐ ǀĂŶ ƐĐŚĂĂƌƐƚĞ ʹ ŵĞĞƌ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ǌŝũŶ
ĚĂŶŽŽŬŶŽĚŝŐ͘
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ĞƚĂĂůďĂĂƌŚĞŝĚǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ
EĂĂƐƚĚĞďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶŝƐŽŽŬĚĞďĞƚĂĂůďĂĂƌŚĞŝĚ
ǀĂŶ ŚĞƚ ǁŽŶĞŶ ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ŽŶĚĞƌǁĞƌƉ͖ ĚĞǌĞ ƐƚĂĂƚ ĞǀĞŶĞĞŶƐ ŽŶĚĞƌ ĚƌƵŬ͘
,Ğƚ ǀĞƌĚƵƵƌǌĂŵĞŶ ǀĂŶ ƐŽĐŝĂůĞ ŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶ ĚŽŽƌ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐ ŬĂŶ ĚĞ
ǁŽŽŶůĂƐƚĞŶǀĞƌŵŝŶĚĞƌĞŶ;ŵŝŶĚĞƌĞŶĞƌŐŝĞůĂƐƚĞŶͿ͘
tĞ ǀƌĂŐĞŶ ĚĞ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐ ŚĞƚ ĂĂŶďŽĚ ǀĂŶ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ǀŽŽƌ ũŽŶŐĞƌĞŶ ;ƚŽƚ ĚĞ
ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŬŽƌƚŝŶŐƐŐƌĞŶƐͿĂĐƚŝĞĨƚĞǀĞƌŐƌŽƚĞŶ͖ĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚŝĞŶũĂƌĞŶǌŝũŶŝŶĚĞ
ŐŽĞĚŬŽŽƉƐƚĞ ŚƵƵƌĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ϴϬ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ŶŽĚŝŐ͘ ŝƚ ŬĂŶ ũƵŝƐƚ ŽŽŬ ŝŶ ĚĞ
ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ďŽƵǁ ;ƐƉůŝƚƐĞŶͿ ŽĨ ǀŝĂ ƐƉĞĐŝĂůĞ ŚƵƵƌŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ͘ 'ĞǌŝĞŶ ĚĞ
ŐƌŽĞŝĞŶĚĞ ǀƌĂĂŐ ǀĂŶ ĠĠŶͲ ĞŶ ƚǁĞĞƉĞƌƐŽŽŶƐŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐ ŽƉ ĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ
ŚƵƵƌŵĂƌŬƚ͕ǁŝůůĞŶǁĞĚĂƚŶŝĞƵǁďŽƵǁŝŶĚĞƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌƋƵĂŚƵƵƌƉƌŝũƐŽƉĚĞǌĞ
ĚŽĞůŐƌŽĞƉǁŽƌĚƚŝŶŐĞƌŝĐŚƚ;ƚŽƚĚĞ͚ĂĨƚŽƉƉŝŶŐƐŐƌĞŶǌĞŶ͛Ϳ͘
DĞƚĚĞĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐǌŝũŶǁĞǀŽŽƌŶĞŵĞŶƐŽŵĚĞŬŽŵĞŶĚĞũĂƌĞŶĚĞǁŽŽŶůĂƐƚĞŶ
ǀĂŶ ŚƵƵƌĚĞƌƐ ŝŶ ĚĞ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞͲ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞ ƐĞĐƚŽƌ ĞŶ ǁŽŶŝŶŐĞŝŐĞŶĂƌĞŶ
ƐĐŚĞƌƉĞƌŝŶďĞĞůĚƚĞŬƌŝũŐĞŶĞŶǁĂĂƌŶŽĚŝŐŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶƚĞŶĞŵĞŶ͘
ĞŶ ĂŶĚĞƌ ƚŚĞŵĂ ŝƐ ĚĞ ǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ ͚ŵŝĚĚĞŶŐƌŽĞƉ͛͗ ŵĞŶƐĞŶ ĚŝĞ ƚĞ ǀĞĞů
ǀĞƌĚŝĞŶĞŶ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŵĞƌĞŶĚĞĞů ǀĂŶ ĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ŚƵƵƌ ŵĂĂƌ ƚĞ ǁĞŝŶŝŐ Žŵ ĞĞŶ
ǁŽŶŝŶŐ ƚĞ ŬŽƉĞŶ͘ Ğ ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ ƐƚĂƌƚĞƌƐůĞŶŝŶŐ ǀŽŽƌǌŝĞƚ ŚŝĞƌ ĚĞĞůƐ Ăů ŝŶ
ǀŽŽƌĚĞŬŽŽƉƐĞĐƚŽƌ͕ŵĂĂƌǁĞǁŝůůĞŶŵĞƚĚĞĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐŬŝũŬĞŶŚŽĞǁĞŶŝĞƵǁĞ
ůĂŶĚĞůŝũŬĞ ƌĞŐĞůƐ ƌŽŶĚ ĚĞǌĞ ĚŽĞůŐƌŽĞƉ ŝŶ ĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ŚƵƵƌƐĞĐƚŽƌ ŝŶ EƵĞŶĞŶ
ŬƵŶŶĞŶƚŽĞƉĂƐƐĞŶ͘


sƌŝũĞƐĞĐƚŽƌŚƵƵƌ

/Ŷ EƵĞŶĞŶͲtĞƐƚ ǌƵůůĞŶ ŝŶ ĚĞ ŶŝĞƵǁďŽƵǁ ŽŽŬ ǀƌŝũĞ ƐĞĐƚŽƌŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶ
ǁŽƌĚĞŶƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚ͕ĐŽŶĨŽƌŵƌĞŐŝŽŶĂĂůǁŽŽŶďĞůĞŝĚ͘/ŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶ
ƐƚĂĂŶ ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ Ăů ďĞŚŽŽƌůŝũŬ ǁĂƚ ǀƌŝũĞ ƐĞĐƚŽƌ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ǀĂŶ
ďĞůĞŐŐĞƌƐͬƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞǀĞƌŚƵƵƌĚĞƌƐ͘ĞǌĞƐĞĐƚŽƌŚĞďďĞŶǁĞŶŽŐŶŝĞƚƐĐŚĞƌƉŝŶ

ϭϵ



ďĞĞůĚ͗ ǁŝĞ ǌŝũŶ ĚĞ ǀĞƌŚƵƵƌĚĞƌƐ͕ ǁĂƚ ǌŝũŶ ŚƵƵƌƉƌŝũǌĞŶ ĞŶ ĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ͕ Ğƚ
ĐĞƚĞƌĂ͘


hŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞǀŝƐŝĞ






ϭ͘ Kŵ ŝŶ ĚĞ ďĞŚŽĞĨƚĞ ĂĂŶ ƐŽĐŝĂůĞ ŚƵƵƌ ƚĞ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ƚŝĞŶ ũĂĂƌ
ŵŝŶŝŵĂĂůϯϮϱƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶĂĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚ;ŶĞƚƚŽͿ͘
Ğ

Ă͘ hŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚ ĚĂĂƌďŝũ ŝƐ ĚĂƚ ĂůůĞĞŶ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ƚŽƚ ĚĞ Ϯ  ĂĨƚŽƉƉŝŶŐƐŐƌĞŶƐ






;фΦϲϭϵͿǁŽƌĚĞŶƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚ͘
ď͘ ƌ ůŝŐƚ ĞĞŶ ŽƉŐĂǀĞ Žŵ ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶ ƚŽƚ ĚĞ



ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŬŽƌƚŝŶŐƐŐƌĞŶƐŵĞƚϴϬǁŽŶŝŶŐĞŶƵŝƚƚĞďƌĞŝĚĞŶ͘ŝƚǌĂůƉƌŝŵĂŝƌ



ǀŝĂ



ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞ

ŝŶ

ĚĞ

ďĞƐƚĂĂŶĚĞ

ǀŽŽƌƌĂĂĚ

ƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶ



;ǁŽŶŝŶŐƐƉůŝƚƐŝŶŐͿ͘
ĞŶ



ďĞǀŽůŬŝŶŐƐƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐͿ ǌƵůůĞŶ ŶŝĞƵǁďŽƵǁƉƌŽũĞĐƚĞŶ Ƶŝƚ ĞĞŶ ŵŝǆ ǀĂŶ ŚƵƵƌͲ ĞŶ



ŬŽŽƉǁŽŶŝŶŐĞŶďĞƐƚĂĂŶ͘hŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚŝƐĚĂƚƉĞƌŶŝĞƵǁďŽƵǁƉƌŽũĞĐƚŵŝŶŝŵĂĂůϯϬй



Ϯ͘ Kŵ

ƚŽƚ

ŐĞǀĂƌŝĞĞƌĚĞ

ǁŝũŬĞŶ

ƚĞ

ŬŽŵĞŶ

;ƋƵĂ

ǁŽŶŝŶŐĂĂŶďŽĚ

ϰ



ŝŶŚĞƚƐŽĐŝĂůĞƐĞŐŵĞŶƚ;ŚƵƵƌŽĨŬŽŽƉͿǁŽƌĚƚŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ ͘
Ă͘ Kŵ ŶŝĞƵǁďŽƵǁ ŝŶ ŚĞƚ ƐŽĐŝĂůĞ ƐĞŐŵĞŶƚ ǀŽŽƌ ůĂŶŐĞ ƚŝũĚ ǀŽŽƌ Ěŝƚ



ŵŝŶŝŵĂůĞ



ŝŶƐƚĂŶĚŚŽƵĚŝŶŐƐƚĞƌŵŝũŶ ŝŶ ďŝũ ƌĞĂůŝƐĂƚŝĞ ǀĂŶ ϯϬй ƐŽĐŝĂĂů͗ ǀŽŽƌ ƐŽĐŝĂůĞ



ŚƵƵƌ ŐĞůĚƚ ĞĞŶ ŝŶƐƚĂŶĚŚŽƵĚŝŶŐƐƚĞƌŵŝũŶ ǀĂŶ ϮϬ ũĂĂƌ͕ ďŝũ ƐŽĐŝĂůĞ ŬŽŽƉ



ŐĞůĚƚĞĞŶƚĞƌŵŝũŶǀĂŶŵŝŶŝŵĂĂůϱũĂĂƌ͘



ƉƌŝũƐƐĞŐŵĞŶƚ

ƚĞ

ďĞŚŽƵĚĞŶ͕

ƐƚĞůůĞŶ

ǁĞ

ĞĞŶ

ď͘ KƉ ĚŝǀĞƌƐĞ ůŽĐĂƚŝĞƐ ůŝŐƚ ŚĞƚ ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ǀŽŽƌ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ



ũĂƌĞŶǀĂƐƚŝŶƉůĂŶŶĞŶ͘ĂƚŐĞůĚƚ ŽŽŬǀŽŽƌůŽĐĂƚŝĞƐĚŝĞƐƚĞƌŬŐĞƌŝĐŚƚǌŝũŶ



ŽƉ ŶŝĞƵǁďŽƵǁ ŝŶ ŚĞƚ ŬŽŽƉƐĞŐŵĞŶƚ ;ǌŽĂůƐ EƵĞŶĞŶͲtĞƐƚͿ͘ DŽĐŚƚ ĚĞ



ŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ ǌŝĐŚ ǀŽŽƌ ĚŽĞŶ ĚĂƚ ŽƉ ĚĞƌŐĞůŝũŬĞ ůŽĐĂƚŝĞƐ ƉůĂŶŶĞŶ



ŚĞƌŽǀĞƌǁŽŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͕ ĚĂŶ ǌĂů ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ŵĞƚ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĚĞ



ƉĂƌƚŝũĞŶ ŝŶ ŐĞƐƉƌĞŬ ŐĂĂŶ Žŵ ŵĞĞƌ ŶŝĞƵǁďŽƵǁ ŝŶ ĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ŚƵƵƌ ƚĞ



ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͘




ϰ

^ŽĐŝĂůĞŬŽŽƉ͗фΦϮϬϬ͘ϬϬϬ;sKEͿ͕ƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌфΦϳϯϳ͕ϭϰ

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ




ϮϬ



ϯ͘ /Ŷ EƵĞŶĞŶ ŬĞŶŶĞŶ ǁĞ ĞĞŶ ƐƵďƐŝĚŝĞƌĞŐĞůŝŶŐ ǀŽŽƌ ƐŽĐŝĂůĞ ǀŽůŬƐŚƵŝƐǀĞƐƚŝŶŐ͘ ĞŶ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůĂĂƌ ŬĂŶ ĞĞŶ ĂĂŶǀƌĂĂŐ ĚŽĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ďŝũĚƌĂŐĞ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ƚŽĞǀŽĞŐĞŶ ǀĂŶ
ĞĞŶƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĂĂŶĚĞǀŽŽƌƌĂĂĚ͘/ŶŚĞƚŐƌŽŶĚďĞůĞŝĚŝƐŽƉŐĞŶŽŵĞŶĚĂƚďŝũ
ĚĞ ƌĞĂůŝƐĂƚŝĞ ǀĂŶ ǀƌŝũĞ ƐĞĐƚŽƌ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ĞĞŶ ĂĨĚƌĂĐŚƚ ǀĂŶ ΦϮ͘ϬϬϬ ĂĂŶ ĚĞ
ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƌĞƐĞƌǀĞƐŽĐŝĂůĞǀŽůŬƐŚƵŝƐǀĞƐƚŝŶŐǁŽƌĚƚŐĞĚĂĂŶ͘
ϰ͘ ^ĂŵĞŶ ŵĞƚ ǁŽŶŝŶŐĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ǁĞ ŚŽĞ ĚĞ ŽƉŐĂǀĞ ǀŽŽƌ ĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ
ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁ ŽŽŬ ǀŽŽƌƚŐĞǌĞƚ ŬĂŶ ǁŽƌĚĞŶ ĂůƐ Ğƌ ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚ ŵŝŶĚĞƌĞ ƚŝũĚĞŶ
ĂĂŶďƌĞŬĞŶ ;ǁĂĂƌĚŽŽƌ ĚĞ ŝŶǌĞƚ ǀĂŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĂĂƌƐ ŽƉ Ěŝƚ ǀůĂŬ ĂĨ ǌŽƵ
ŬƵŶŶĞŶŶĞŵĞŶͿ͘
ϱ͘ Ğ ŬŽŵĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ƚŽƚ ĞĞŶ ƐƵďƐƚĂŶƚŝģůĞ ĂĨŶĂŵĞ ǀĂŶ ĚĞ ŐĞŵŝĚĚĞůĚĞ
ǁĂĐŚƚƚŝũĚ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ƐŽĐŝĂůĞ ŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐ ;ŵŽŵĞŶƚĞĞů ĂĐŚƚ ũĂĂƌͿ ŬŽŵĞŶ͘ ,ŝĞƌǀŽŽƌ
ŶĞŵĞŶǁĞĚĞǀŽůŐĞŶĚĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ͗
Ă͘ EĂĚĞƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŶĂĂƌĚĞƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶĚĞŝŶƐĐŚƌŝũĨůŝũƐƚ͘tŝĞ ƐƚĂĂŶ
ŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͕ŚŽĞůĂŶŐƐƚĂĂƚŵĞŶŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶĞŶǁĂƚǌŽĞŬƚŵĞŶ͍
ď͘ KƉďĂƐŝƐǀĂŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŵĂŬĞŶǁĞĂĨƐƉƌĂŬĞŶŵĞƚĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐŽǀĞƌŚĞƚ
ďĞƉĞƌŬĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŝŶƐĐŚƌŝũĨĚƵƵƌ ;ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƐůĂĂŐŬĂŶƐͿ͘ DŽŐĞůŝũŬĞ
ŽƉƚŝĞƐ ŚŝĞƌďŝũ ǌŝũŶ͗ ŵĞĞƌ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ĂĂŶďŝĞĚĞŶ ǀŝĂ ĞĞŶ ůŽƚŝŶŐƐƐǇƐƚĞĞŵ͕
ŝŶǌĞƚ ǀĂŶ ƚŝũĚĞůŝũŬĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞŶ ǀŽŽƌ ũŽŶŐĞƌĞŶ͕ ŐĞƌŝĐŚƚĞ ;ƚŝũĚĞůŝũŬĞͿ
ŶŝĞƵǁďŽƵǁǀŽŽƌĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶŵĞƚƌĞůĂƚŝĞĨůĂŐĞƐůĂĂŐŬĂŶƐ͘
ϲ͘ ^ĂŵĞŶŵĞƚĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐŐĂĂŶǁĞĚĞǁŽŽŶůĂƐƚĞŶǀĂŶŚƵƵƌĚĞƌƐŝŶĚĞĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞͲĞŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞƐĞĐƚŽƌĞŶǁŽŶŝŶŐĞŝŐĞŶĂƌĞŶƐĐŚĞƌƉĞƌŝŶďĞĞůĚƚĞŬƌŝũŐĞŶĞŶǁĂĂƌŶŽĚŝŐ
ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶŶĞŵĞŶ͘
ϳ͘ ůƐ ŐĞŵĞĞŶƚĞ EƵĞŶĞŶ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ĚĞ ŽŵǀĂŶŐ͕ ŬǁĂůŝƚĞŝƚ͕ ŵĞƚŚŽĚĞ ǀĂŶ ƚŽĞǁŝũǌŝŶŐ
ǀĂŶĚĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞŚƵƵƌƐĞĐƚŽƌŝŶŽŶǌĞŐĞŵĞĞŶƚĞďĞƚĞƌŝŶďĞĞůĚďƌĞŶŐĞŶ͘
Ă͘ sĞƌǀŽůŐĞŶƐ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ŬŽŵĞŶ ƚŽƚ ĞĞŶ ƉĞƌŝŽĚŝĞŬ ŽǀĞƌůĞŐ ƚƵƐƐĞŶ
ŐĞŵĞĞŶƚĞŶĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞǀĞƌŚƵƵƌĚĞƌƐŽŵĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚŽƉŐĂǀĞǀŽƌŵƚĞ
ŐĞǀĞŶĞŶĂĨƐƉƌĂŬĞŶĚĂĂƌŽǀĞƌŵĞƚĞůŬĂĂƌƚĞŵĂŬĞŶ͘




WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

Ϯϭ



ϳ tĂĂƌǁŝůůĞŶǁĞǁŽŶŝŶŐĞŶ
ƚŽĞǀŽĞŐĞŶ͍
&ŽĐƵƐ ŽƉ ĂŶĚĞƌĞ ǁŽŶŝŶŐƚǇƉĞƐ ǀŝĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞ ĞŶ ŝŶďƌĞŝĚŝŶŐ͕ ǁĂĂƌŽŶĚĞƌ
ŽƉ
ĐĞŶƚƌƵŵůŽĐĂƚŝĞƐ͘

ĞƌƵŝŵƚĞŽŵǁŽŶŝŶŐĞŶƚŽĞƚĞǀŽĞŐĞŶŝƐďĞƉĞƌŬƚ͘KŽŬŽŵĚĂƚǁĞǌƵŝŶŝŐǌŝũŶ
ŽƉŐƌŽĞŶďŝŶŶĞŶĚĞŬĞƌŶĞŶĞŶĚĞ;ŶĂƚƵƵƌͿŐĞďŝĞĚĞŶĚĂĂƌŽŵŚĞĞŶ͘ŝƚĚƌĂĂŐƚ
ŝŶŚŽŐĞŵĂƚĞďŝũĂĂŶĚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚǀĂŶŽŶƐĚŽƌƉƐĞǁŽŶĞŶ͘


^ƚĂƉϭ͗ĞŶƵƚƚĞŶďĞƐƚĂĂŶĚǀĂƐƚŐŽĞĚ

KƉĚĞĞĞƌƐƚĞƉůĂĂƚƐǁŝůůĞŶǁĞĚĂĂƌŽŵďĞƐƚĂĂŶĚĞŐĞďŽƵǁĞŶŐĞďƌƵŝŬĞŶŽŵƚĞ
ŬŽŵĞŶ ƚŽƚ ĂŶĚĞƌĞ ǁŽŽŶƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͘ ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĚŽŽƌ ŚĞƚ ƐƉůŝƚƐĞŶ ǀĂŶ ŐƌŽƚĞ
ǁŽŶŝŶŐĞŶ͘ĂƚŐĞůĚƚŶŝĞƚĂůůĞĞŶǀŽŽƌĚĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞƐĞĐƚŽƌ͕ŵĂĂƌŽŽŬǀŽŽƌŚĞƚ
ĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞďĞǌŝƚ͘ĞŶĂĂŶǌŝĞŶůŝũŬĚĞĞůǀĂŶĚĞƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌǀŽŽƌƌĂĂĚďĞƐƚĂĂƚƵŝƚ
ƌƵŝŵĞĞĞŶŐĞǌŝŶƐǁŽŶŝŶŐĞŶ͕ƚĞƌǁŝũůĚĞĚŽĞůŐƌŽĞƉǀĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐŝŶ
ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ ŵĞĞƌ ĞŶ ŵĞĞƌ Ƶŝƚ ϭ ĞŶ Ϯ ƉĞƌƐŽŽŶƐŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐ ǌĂů ďĞƐƚĂĂŶ͘
^ƉůŝƚƐŝŶŐďŝĞĚƚĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŽŵŵĞĞƌŬůĞŝŶĞƌĞ;ĞŶĚĂĂƌŵĞĞŽŽŬŐŽĞĚŬŽƉĞͿ
ƐŽĐŝĂůĞ ŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶ ƚŽĞ ƚĞ ǀŽĞŐĞŶ͘ DĞƚ ŶĂŵĞ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŐŽĞĚŬŽŽƉƐƚĞ
ƐĞŐŵĞŶƚ ;ĚĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ƚŽƚ ĚĞ ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŬŽƌƚŝŶŐƐŐƌĞŶƐ͕ ĚŝĞ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ŝŶ ĚĞ
ďĞŚŽĞĨƚĞ ǀĂŶ ũŽŶŐĞƌĞŶ ƚŽƚ Ϯϯ ũĂĂƌ͕ ƵŝƚƐƚƌŽŽŵ ĞƐĐŚĞƌŵĚ tŽŶĞŶͿ ŝƐ
ǁŽŶŝŶŐƐƉůŝƚƐŝŶŐǀĂŶďĞůĂŶŐ͘
,Ğƚ ďĞŶƵƚƚĞŶ ǀĂŶ ďĞƐƚĂĂŶĚ ǀĂƐƚŐŽĞĚ ǀĞƌĞŝƐƚ ƐŽŵƐ ǁĞů ͚ůŽƐůĂƚĞŶ͛ Žŵ
ĐƌĞĂƚŝǀŝƚĞŝƚ Ƶŝƚ ĚĞ ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ ĚĞ ƌƵŝŵƚĞ ƚĞ ŐĞǀĞŶ͘ ĞŶŬ ĂĂŶ ŚĞƚ ŵŽŐĞůŝũŬ
ŵĂŬĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ĞǆƚƌĂ ǀŽŽƌĚĞƵƌ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŬĂŶŐŽĞƌŽĞǁŽŶŝŶŐ͕ ƉĂƌŬĞĞƌͲ ĞŶ
ŵŽďŝůŝƚĞŝƚƐŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ͕ĞƚĐĞƚĞƌĂ͘

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

ĂĂƌŶĂĂƐƚŬŝũŬĞŶǁĞŽŽŬŶĂĂƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶŽŵǁŽŽŶƌƵŝŵƚĞƚĞƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ
ŝŶ ŽĨ ĚŽŽƌ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞͬƐůŽŽƉͲŶŝĞƵǁďŽƵǁ ǀĂŶ ůĞĞŐƐƚĂĂŶĚ ǀĂƐƚŐŽĞĚ͕ ǌŽĂůƐ
ǁŝŶŬĞůƐ͕ ŬĂŶƚŽŽƌͲ ŽĨ ďĞĚƌŝũĨƐƉĂŶĚĞŶ ĞŶ ǀƌŝũŬŽŵĞŶĚĞ ĂŐƌĂƌŝƐĐŚĞ ďĞďŽƵǁŝŶŐ͕
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚǀŝĂĚĞZƵŝŵƚĞǀŽŽƌZƵŝŵƚĞͲƌĞŐĞůŝŶŐ͘ĂĂƌďŝũŝƐŚĞƚǁĞůďĞůĂŶŐƌŝũŬ
ĚĂƚ ĚĞ ŶŝĞƵǁ ƚĞ ďŽƵǁĞŶ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ŽƉ ĚĞǌĞ ǀƌŝũŬŽŵĞŶĚĞ ĂŐƌĂƌŝƐĐŚĞ
ďĞďŽƵǁŝŶŐ ƉĂƐƚ ďŝũ ĚĞ ǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ ĞŶ ŝŶƐƉĞĞůƚ ŽƉ ĚŝĞ ǁŽŶŝŶŐƚǇƉĞŶ ǁĂĂƌ
ŵĞƚŶĂŵĞǀƌĂĂŐŶĂĂƌŝƐĚĞŬŽŵĞŶĚĞũĂƌĞŶ͘


^ƚĂƉϮ͗/ŶďƌĞŝĚŝŶŐďŝŶŶĞŶĚĞŬĞƌŶ

ůƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞ ŽĨ ŚĞƌďĞƐƚĞŵŵŝŶŐ ǀĂŶ ďĞƐƚĂĂŶĚ ǀĂƐƚŐŽĞĚ ŶŝĞƚ ŵŽŐĞůŝũŬ ŽĨ
ǁĞŶƐĞůŝũŬŝƐ͕ŐĂĂŶǁĞŽƉǌŽĞŬŶĂĂƌŚĞƚďŽƵǁĞŶŽƉŝŶďƌĞŝĚŝŶŐƐůŽĐĂƚŝĞƐ͘DĞƚĚĞ
ĨŽĐƵƐŽƉŝŶďƌĞŝĚŝŶŐǁŝůůĞŶǁĞǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚĂƚĚŽƌƉĞŶĂĂŶĞůŬĂĂƌŐƌŽĞŝĞŶ͘,Ğƚ
ŐƌŽĞŶĞďƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚŝƐŝĞƚƐŽŵƚĞŬŽĞƐƚĞƌĞŶ͖ŚĞƚǌŽƌŐƚǀŽŽƌ;ǁŽŽŶͿŬǁĂůŝƚĞŝƚ͘
KǀĞƌŝŐĞŶƐ ŐĞůĚƚ Ěŝƚ ŽŽŬ ǀŽŽƌ ĚĞ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŐƌŽĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶ ŝŶ ĚĞ ŬĞƌŶĞŶ͕
ǌŽĂůƐĚĞǌĞǌŝũŶǀĂƐƚŐĞůĞŐĚŝŶŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞĚĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌǀŝƐŝĞƐEƵĞŶĞŶƵŝĚĞŶ
Ğ tĞƌĞůĚ ǀĂŶ sĂŶ 'ŽŐŚ͘ ,Ğƚ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ͚ŝŶďƌĞŝĚĞŶ ǀŽŽƌ ƵŝƚďƌĞŝĚĞŶ͛ ƐůƵŝƚ
ďŽǀĞŶĚŝĞŶ ĂĂŶ ďŝũ ƌĞŐŝŽŶĂĂů ͬ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂĂů ďĞůĞŝĚ ;ƌĂďĂŶƚƐĞ ŐĞŶĚĂ tŽŶĞŶͿ
ĞŶĚĞ>ĂĚĚĞƌǀŽŽƌƵƵƌǌĂŵĞǀĞƌƐƚĞĚĞůŝũŬŝŶŐ͘

/ŶďƌĞŝĚĞŶƉĂƐƚďŝũĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ
/ŶďƌĞŝĚĞŶ ƉĂƐƚ ŽŽŬ ďŝũ ĚĞ ǁŽŶŝŶŐǀƌĂĂŐ ǀĂŶ ŽŶǌĞ ĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ ;ŬůĞŝŶ͕
ďĞƚĂĂůďĂĂƌ͕ ůĞǀĞŶƐůŽŽƉďĞƐƚĞŶĚŝŐ ʹ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶͿ͘ sŽŽƌ ǀĞĞů
ŵĞŶƐĞŶ ŝƐ ĚĞ ĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚ ǀĂŶ ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ ĞƌŐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘ ,Ğƚ ŐĂĂƚ ĚĂŶ
ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ Žŵ ĞĞŶ ĚĂŬ ďŽǀĞŶ ŚĞƚ ŚŽŽĨĚ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ Žŵ ĚĞ ďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞ
;ƐŽĐŝĂůĞĞŶĨǇƐŝĞŬĞͿǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ͘ĞŶŬŚŝĞƌďŝũĂĂŶĚĞŶĂďŝũŚĞŝĚǀĂŶǁŝŶŬĞůƐ͕
ǌŽƌŐ͕ ǀƌŝĞŶĚĞŶ ĞŶ ĨĂŵŝůŝĞ͘ DĞƚ ŚĞƚ ŽŽŐ ŽƉ ŚĞƚ ǀĞƌŵŝŶĚĞƌĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ
ĂƵƚŽŐĞďƌƵŝŬ ĞŶ ͲďĞǌŝƚ͕ ŝƐ ŚĞƚ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ ǀĂŶ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ŶĂďŝũ ;ŚŽŽŐǁĂĂƌĚŝŐͿ
ŽƉĞŶďĂĂƌ ǀĞƌǀŽĞƌ ĞǀĞŶĞĞŶƐ ĞĞŶ ŐŽĞĚ ŝĚĞĞ͘ ŝƚ ŐĞůĚƚ ĞĞŶƐ ƚĞ ŵĞĞƌ ǀŽŽƌ
ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ŬůĞŝŶĞ ƉŽƌƚĞŵŽŶŶĞĞ͘ ŝƚ ŬĂŶ ŽŽŬ ĂĂŶůĞŝĚŝŶŐ ǀŽƌŵĞŶ Žŵ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŽƉƉƌŽũĞĐƚŶŝǀĞĂƵĂŶĚĞƌƐŶĂĂƌŚĞƚƉĂƌŬĞƌĞŶƚĞŬŝũŬĞŶ͘

ϮϮ



ZĂŶĚǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶǀŽŽƌŽƵĚĞƌĞŶŚƵŝƐǀĞƐƚŝŶŐ
ŝũ ǀĞƌŚƵŝƐŐĞŶĞŝŐĚĞ ŽƵĚĞƌĞŶ ƐƉĞĞůƚ ĚĞ ǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ƌŽů ŝŶ
ĚĞ ŬĞƵǌĞ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ǁŽŶŝŶŐ͘ ŝũ ǀŝƚĂůĞ ŽƵĚĞƌĞŶ ƐƉĞĞůƚ ǀĂĂŬ ĞĞŶ ĐŽŵĨŽƌƚǀƌĂĂŐ
;ĞŶ ƐŽŵƐ ǁŝů ŵĞŶ ĂŶƚŝĐŝƉĞƌĞŶ ŽƉ ĞĞŶ ǌŽƌŐďĞŚŽĞĨƚĞ ĚŝĞ ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ ŽƉ ůĂŶŐĞ
ƚĞƌŵŝũŶŐĂĂƚƐƉĞůĞŶͿ͘ŝũŽƵĚĞƌĞŶŵĞƚĞĞŶǌŽƌŐǀƌĂĂŐŝƐĚĞůŽĐĂƚŝĞǀŽŽƌŬĞƵƌǀĞĞů
ŵĞĞƌĞĞŶŶŽŽĚǌĂĂŬĚĂŶǁĞŶƐ͘
sŽŽƌ ŚĞƚ ŐŽĞĚ ŝŶƐƉĞůĞŶ ŽƉ ĚĞ ǁŽŶŝŶŐďĞŚŽĞĨƚĞ ǀĂŶ ǀŽŽƌĂů ǌŽƌŐďĞŚŽĞǀĞŶĚĞ
ŽƵĚĞƌĞŶ ĠŶ ŚĞƚ ĐƌĞģƌĞŶ ǀĂŶ ĚŽŽƌƐƚƌŽŵŝŶŐ ŽƉ ĚĞ ǁŽŶŝŶŐŵĂƌŬƚ ŝƐ ĞĞŶ ŐŽĞĚĞ
ůŽĐĂƚŝĞŬĞƵǌĞ ǀŽŽƌ ŶŝĞƵǁďŽƵǁ ŐĞƌŝĐŚƚ ŽƉ ĚĞ ĚŽĞůŐƌŽĞƉ ŽƵĚĞƌĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ
ǌŽƌŐǀƌĂĂŐĞƐƐĞŶƚŝĞĞů͘ĞŬĞƵǌĞƐŚŝĞƌǀŽŽƌǁŽƌĚĞŶŝŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚŝũĚŐĞŵĂĂŬƚ͕
ǁĂĂƌŽŶĚĞƌ ŝŶ ĚĞ KŵŐĞǀŝŶŐƐǀŝƐŝĞ͘ tĞů ŐĞǀĞŶ ǁĞ ǀĂŶƵŝƚ ŚĞƚ WƌŽŐƌĂŵŵĂ
tŽŶĞŶ ĞŶŬĞůĞ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶ ŵĞĞ͘ EŝĞƵǁďŽƵǁ ǀŽŽƌ
ǌŽƌŐďĞŚŽĞǀĞŶĚĞƐĞŶŝŽƌĞŶĚŝĞŶƚŚŝĞƌŵĞĞƌĞŬĞŶŝŶŐƚĞŚŽƵĚĞŶ͗
x ĂƐŝƐǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ;ƐƵƉĞƌŵĂƌŬƚ͕KsͲŚĂůƚĞ͕ŚƵŝƐĂƌƚƐ͕ĂƉŽƚŚĞĞŬͿĚŝĞŶĞŶďŝũ
ǀŽŽƌŬĞƵƌŽƉůŽŽƉĂĨƐƚĂŶĚǀĂŶϴϬϬŵĞƚĞƌďĞƌĞŝŬďĂĂƌƚĞǌŝũŶ͘dǁĞĞůŽĐĂƚŝĞƐ
ĚŝĞ ŚŝĞƌ ŐŽĞĚ ďŝũ ĂĂŶƐůƵŝƚĞŶ ǌŝũŶ ;ϭͿ ŚĞƚ ĐĞŶƚƌƵŵ ǀĂŶ EƵĞŶĞŶ ĞŶ ;ϮͿ ŚĞƚ
<ĞƌŶŬǁĂƌƚŝĞƌ ŝŶ EƵĞŶĞŶ ƵŝĚ͘ /ŶĚŝĞŶ ďŝŶŶĞŶ ĚĞǌĞ ŐĞďŝĞĚĞŶ
ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁůŽĐĂƚŝĞƐǌŝĐŚĂĂŶĚŝĞŶĞŶ͕ŬŝũŬĞŶǁĞƉƌŝŵĂŝƌŶĂĂƌĚĞǀƌĂĂŐǀĂŶ
ǌŽƌŐďĞŚŽĞǀĞŶĚĞŽƵĚĞƌĞŶ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĚĞ<ůŽŽƐƚĞƌƚƵŝŶŝŶŚĞƚĐĞŶƚƌƵŵ͘
x Ğ ĚŝƌĞĐƚĞ ǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ ĚŝĞŶƚ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬ ƚĞ ǌŝũŶ ;ŽƉͲ ĞŶ
ĂĨƌŝƚƚĞŶǀŽŽƌƌŽůůĂƚŽƌƐ͕ƐĐŽŽƚŵŽďŝĞůĞŶ͕ǀŽůĚŽĞŶĚĞďĂŶŬũĞƐͿ͘
x /Ŷ ĚĞ ĚŝƌĞĐƚĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ ďĞǀŝŶĚĞŶ ǌŝĐŚ ĞĞŶ ŽĨ ŵĞĞƌĚĞƌĞ
ŽŶƚŵŽĞƚŝŶŐƐƌƵŝŵƚĞŶ ;ǌŽǁĞů ďŝŶŶĞŶ ĂůƐ ďƵŝƚĞŶͿ͕ ǁĂĂƌ ŵĞŶƐĞŶ ĞůŬĂĂƌ
ŬƵŶŶĞŶ ƚƌĞĨĨĞŶ ĞŶͬŽĨ ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ ǁŽƌĚĞŶ ;ǌŽǁĞů
ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ ƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞ ŐĞƌŝĐŚƚ ŽƉ ŽƵĚĞƌĞŶ ĂůƐ ŐĞƌŝĐŚƚ ŽƉ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
ĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶͿ͘

ĞǌĞ ƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶ ŐĞůĚĞŶ ǀŽŽƌ ƐĞŶŝŽƌĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ůŝĐŚƚĞ ƚŽƚ ŵĂƚŝŐĞ
ǌŽƌŐǀƌĂĂŐ͘ sŽŽƌ ŽƵĚĞƌĞŶ ;ŽĨ ĂŶĚĞƌĞ ǌŽƌŐďĞŚŽĞǀĞŶĚĞŶͿ ŵĞƚ ĞĞŶ ǌĞĞƌ ǌǁĂƌĞ
ǌŽƌŐǀƌĂĂŐ ŝƐ ĚĞ ďĞƌĞŝŬďĂĂƌŚĞŝĚ ǀĂŶ ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ ŵŝŶĚĞƌ ǀĂŶ ďĞůĂŶŐ͘ ŝũ

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

ǌƵůůĞŶ ǌĞůĚĞŶ ŽĨ ŶŽŽŝƚ ǌŽŶĚĞƌ ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ ĚĂĂƌ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ŵĂŬĞŶ͘
tŽŽŶǀŽƌŵĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞǌĞ ĚŽĞůŐƌŽĞƉ ŬƵŶŶĞŶ ĚƵƐ ŽŽŬ ŽƉ ĂŶĚĞƌĞ ůŽĐĂƚŝĞƐ
ŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚǁŽƌĚĞŶ;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĞĞŶƌƵƐƚŝŐĞ͕ƉƌŝŬŬĞůĂƌŵĞŽŵŐĞǀŝŶŐͿ͘
sŽŽƌĚĞďĞŽŽŐĚĞƉůĂŶŶĞŶǌĞůĨŝƐŚĞƚǀĂŶďĞůĂŶŐĚĂƚĞƌǁŽƌĚƚŐĞƐƚƌĞĞĨĚŶĂĂƌ
ŐĞŵĞŶŐĚĞ ǁŝũŬĞŶ ;ƋƵĂ ůĞĞĨƚŝũĚƐŽƉďŽƵǁ͕ ŝŶŬŽŵĞŶƐƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐ͕
ǌŽƌŐďĞŚŽĞǀĞŶĚŚĞŝĚͿ͕ǌŽĚĂƚũŽŶŐĞŶŽƵĚ͕ŵĞŶƐĞŶŵĞƚĞŶǌŽŶĚĞƌǌŽƌŐǀƌĂĂŐďŝũ
ĞůŬĂĂƌŝŶĠĠŶǁŝũŬǁŽŶĞŶ͘

ZƵŝŵƚĞǀŽŽƌĂŶĚĞƌĞǁŽŶŝŶŐƚǇƉĞŶŝŶĞĞŶĚŽƌƉƐǁŽŽŶŵŝůŝĞƵ
ŽĂůƐĞĞƌĚĞƌŝƐŐĞƐƚĞůĚ͕ǌĞƚƚĞŶǁĞŽŽŬďŝũĚĞǁŽŽŶŽƉŐĂǀĞŝŶŽƉďĞŚŽƵĚǀĂŶĚĞ
ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞŬǁĂůŝƚĞŝƚǀĂŶŽŶƐĚŽƌƉ͘ŝƚŬĂŶŽƉŐĞƐƉĂŶŶĞŶǀŽĞƚƐƚĂĂŶŵĞƚŽŶǌĞ
ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁŽƉŐĂǀĞ ǀŽŽƌ ĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ͕ ŵĞĚĞ ŐĞǌŝĞŶ ĚĞ ǀƌĂĂŐ ŶĂĂƌ
ůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚĞǁŽŶŝŶŐĞŶŶĂďŝũǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͘ĞƵŝƚĚĂŐŝŶŐůŝŐƚ ĚĂĂƌŽŵ
ŝŶŚĞƚƚŽĞǀŽĞŐĞŶǀĂŶǁŽŶŝŶŐĐŽŶĐĞƉƚĞŶĚŝĞƉĂƐƐĞŶďŝũĚĞĚŽƌƉƐĞŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚĞŶ
ŬǁĂůŝƚĞŝƚǀĂŶEƵĞŶĞŶ͘DĞƚŚĞƚŽŽŐŽƉĚƌĂĂŐǀůĂŬĞŶĂĐĐĞƉƚĂƚŝĞǌĞƚƚĞŶǁĞŝŶŽƉ
ƐƚĞĚĞŶďŽƵǁŬƵŶĚŝŐĞŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚŽŶŝƐĐŚŐŽĞĚĞǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶĞŶ͚ďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ͛͘
,ŝĞƌ ůŝŐƚ ŽŽŬ ĞĞŶ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ ƌŝĐŚƚŝŶŐ ǀĂƐƚŐŽĞĚĞŝŐĞŶĂƌĞŶ͕ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐ ĞŶ
ŵĂƌŬƚƉĂƌƚŝũĞŶ͘

<ŽƌƚŽŵ͗ ĚĞ ũƵŝƐƚĞ ǁŽŶŝŶŐ ŽƉ ĚĞ ũƵŝƐƚĞ ƉůĞŬ͘ ŝũ ĚĞǌĞ ĨŽĐƵƐ ŚŽƌĞŶ ƵŝƚĞƌĂĂƌĚ
ŐŽĞĚĞ ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞ ĂĨǁĞŐŝŶŐĞŶ ĞŶ ŬĞƵǌĞƐ ŽƉ ŐĞďŝĞĚƐͲ ĞŶ ƉƌŽũĞĐƚŶŝǀĞĂƵ͗ ǁĂĂƌ
ǁĞů ĞŶ ǁĂĂƌ ŶŝĞƚ ŝŶďƌĞŝĚĞŶ ;ĞŶ ŚŽĞ ŚŽŽŐͿ͍ ŝƚ ǌŝũŶ ŽŽŬ ƚŚĞŵĂ͛Ɛ ǀŽŽƌ ĚĞ
KŵŐĞǀŝŶŐƐǀŝƐŝĞ͘


^ƚĂƉϯ͗hŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ;ĂůůĞĞŶĂůƐŚĞƚŶŝĞƚĂŶĚĞƌƐŬĂŶͿ

Ğ ůĂĂƚƐƚĞ ƐƚĂƉ ǁŽƌĚƚ ĂůůĞĞŶ ŐĞǌĞƚ ĂůƐ Ğƌ ǀŽŽƌ EƵĞŶĞŶ ŽĨ ĚĞ ĂŶĚĞƌĞ ŬĞƌŶĞŶ
ĞĞŶ ǁŽŶŝŶŐďĞŚŽĞĨƚĞ ůŝŐƚ ĚŝĞ ĂĂŶƚŽŽŶďĂĂƌ ŶŝĞƚ ŝŶŐĞǀƵůĚ ŬĂŶ ǁŽƌĚĞŶ ǀŝĂ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞŽĨŝŶďƌĞŝĚŝŶŐ͘ĂƚŬĂŶďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŚĞƚŐĞǀĂůǌŝũŶĂůƐŝŶďƌĞŝĚŝŶŐ
ƚĞ ǌĞĞƌ ŽƉĞŶ͕ ŐƌŽĞŶĞ ƉůĞŬŬĞŶ ŝŶ ĚĞ ŬĞƌŶ ĂĂŶƚĂƐƚ ŽĨ ĂůƐ ĚĞ ďĞŚŽĞĨƚĞ ƵŝƚŐĂĂƚ

Ϯϯ



ŶĂĂƌĞĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬǁŽŽŶŵŝůŝĞƵŽĨͲƐĞŐŵĞŶƚĚĂƚŽƉĞĞŶŝŶďƌĞŝĚŝŶŐƐůŽĐĂƚŝĞŶŝĞƚ
ŵŽŐĞůŝũŬŝƐ͘


hŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞǀŝƐŝĞ
x

KƉ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ƉůĞŬŬĞŶ ŝŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ EƵĞŶĞŶ ďŝĞĚƚ ŚĞƚ ǀŝŐĞƌĞŶĚĞ
ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ ĚĞ ƌƵŝŵƚĞ Žŵ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ŐƌŽƚĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ƚĞ ƐƉůŝƚƐĞŶ ŝŶ
ŵĞĞƌĚĞƌĞ ŬůĞŝŶĞƌĞ ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ͘ tĞ ǁŝůůĞŶ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ ďĞƚĞƌ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĞƌĞŶƌŝĐŚƚŝŶŐǁŽŶŝŶŐĞŝŐĞŶĂƌĞŶͬŽŶƚǁŝŬŬĞůĂĂƌƐǁĞůŬĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶĞƌ
ǌŝũŶǀŽŽƌƐƉůŝƚƐŝŶŐĞŶŚĞŶĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶďŝũŚĞƚďĞǁĞƌŬƐƚĞůůŝŐĞŶǀĂŶǁŽŶŝŶŐƐƉůŝƚƐŝŶŐ͘

x

/Ŷ ĚĞ KŵŐĞǀŝŶŐƐǀŝƐŝĞ ĞŶ WƌŽŐƌĂŵŵĂ ĞŶƚƌƵŵ ŐĂĂŶ ǁĞ ŶĂĚĞƌ ĐŽŶĐƌĞƚŝƐĞƌĞŶ ŝŶ
ǁĞůŬĞ ŐĞďŝĞĚĞŶ ŽŵǌĞƚƚŝŶŐ ǀĂŶ ǁŝŶŬĞůͲ ͬ ďĞĚƌŝũĨƐƌƵŝŵƚĞ ŶĂĂƌ ǁŽŽŶƌƵŝŵƚĞ
ǁĞŶƐĞůŝũŬŝƐĞŶŝŶǁĞůŬĞŐĞďŝĞĚĞŶũƵŝƐƚŶŝĞƚ͘

x

tĞ ďƌĞŶŐĞŶ ŝŶ ďĞĞůĚ ǁĞůŬĞ ƉŽƚĞŶƚŝģůĞ ŝŶďƌĞŝĚŝŶŐƐůŽĐĂƚŝĞƐ ŐĞƐĐŚŝŬƚ ǌŝũŶ ǀŽŽƌ
ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁ ĞŶ ŶĞŵĞŶ ǌŽ ŶŽĚŝŐ ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶĚĞ ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ Žŵ ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁ
ŝŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚŵŽŐĞůŝũŬƚĞŵĂŬĞŶ͘
R

ĂĂƌďŝũ ƚŽĞƚƐĞŶ ǁĞ ŝŶ ŚŽĞǀĞƌƌĞ ĚĞǌĞ ƉŽƚĞŶƚŝģůĞ ŝŶďƌĞŝĚŝŶŐƐůŽĐĂƚŝĞƐ
ǀŽůĚŽĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ďĞŽŽŐĚĞ ƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶ ǀŽŽƌ ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁůŽĐĂƚŝĞƐ
ǀŽŽƌǌŽƌŐďĞŚŽĞǀĞŶĚĞƐĞŶŝŽƌĞŶĚŝĞŝŶĚŝƚŚŽŽĨĚƐƚƵŬǀĂŶŚĞƚWƌŽŐƌĂŵŵĂ
tŽŶĞŶǌŝũŶŐĞŶŽĞŵĚ͘

x

tĞ ǀĞƌŬĞŶŶĞŶ ĚĞ ŚĂĂůďĂĂƌŚĞŝĚ Žŵ ďŝũ ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁƉůĂŶŶĞŶ ŐĞƌŝĐŚƚ ŽƉ ŬůĞŝŶĞ
ĞŶͬŽĨ ďĞƚĂĂůďĂƌĞ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŝŶ ĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ŚƵƵƌͿ͕ ŽƉ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌĞ
ŵĂŶŝĞƌŵĞƚƉĂƌŬĞƌĞŶŽŵŬƵŶŶĞŶŐĂĂŶ;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĂŶĚĞƌĞŵŽďŝůŝƚĞŝƚƐƐƚƌŽŵĞŶ͕
ŵŝŶĚĞƌ ƉĂƌŬĞĞƌƉůĂĂƚƐĞŶ͕ ŵĞĞƌ ŐĞƌŝĐŚƚ ŽƉ ůĞĞŶĂƵƚŽ͛Ɛ͕ KsͲĂďŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͘
ŶĞƌǌŝũĚƐ ďĞĚŽĞůĚ Žŵ ǌƵŝŶŝŐĞƌ ĞŶ ĚƵƵƌǌĂŵĞƌ ŵĞƚ ĚĞ ďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞ ƌƵŝŵƚĞ Žŵ ƚĞ
ŐĂĂŶ͕ĂŶĚĞƌǌŝũĚƐŵĞƚĂůƐĚŽĞůŽŵǁŽŶŝŶŐĞŶďĞƚĂĂůďĂĂƌĚĞƌƚĞŚŽƵĚĞŶ͘

x

/Ŷ ĚĞ KŵŐĞǀŝŶŐƐǀŝƐŝĞ ǁĞƌŬĞŶ ǁĞ ŶĂĚĞƌ Ƶŝƚ ǁĂƚ ǁĞ ǀĞƌƐƚĂĂŶ ŽŶĚĞƌ ŚĞƚ ĚŽƌƉƐĞ
ǁŽŽŶŵŝůŝĞƵ͘ tĂƚ ďĞƚĞŬĞŶƚ ŚĞƚ ĚŽƌƉƐĞ ǁŽŽŶŵŝůŝĞƵ ǀŽŽƌ ƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ ŵĞƚ ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ ƚŽƚ ŽŶǌĞ ǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƌĂĂĚ͕ ĨǇƐŝĞŬĞ ĞŶ ƐŽĐŝĂůĞ
ǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ͍

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ



Ϯϰ



ϴ ĞŶůĞĞĨďĂƌĞ͕ůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚĞ
ǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ
KŶǌĞŝŶǁŽŶĞƌƐǁŽŶĞŶŵĞƚǀĞĞůƉůĞǌŝĞƌŝŶŽŶǌĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͘ tĞŚĞďďĞŶĞĞŶ
ĂĐƚŝĞǀĞ ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ ŵĞƚ ĞĞŶ ƌŝũŬ ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƐůĞǀĞŶ ĞŶ ĞĞŶ ŐŽĞĚ
ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶŶŝǀĞĂƵ͘ DĂĂƌ Žŵ ĚĂƚ ǌŽ ƚĞ ŚŽƵĚĞŶ ŝƐ ŵĞĞƌ ŶŽĚŝŐ ĚĂŶ ŚĞƚ
ďŽƵǁĞŶĞŶŽŶĚĞƌŚŽƵĚĞŶǀĂŶǁŽŶŝŶŐĞŶ͘EĞƚǌŽďĞůĂŶŐƌŝũŬŝƐŚĞƚŝŶǀĞƐƚĞƌĞŶ
ŝŶĞĞŶůĞĞĨďĂƌĞĞŶůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚĞǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ


KŵŐĞǀŝŶŐŝŶŐĞƌŝĐŚƚŽƉůĂŶŐĞƌǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǁŽŶĞŶ

^ƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ǌŽƌŐǀƌĂĂŐ ǁŽŶĞŶ ŶƵ ĞŶ ŝŶ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ
ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ͘ Ăƚ ŬŽŵƚ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ǀŽŽƌƚ ǀĂŶƵŝƚ ŚĞƚ ZŝũŬƐďĞůĞŝĚ
;ĞǆƚƌĂŵƵƌĂůŝƐĞƌŝŶŐͿ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ Žŵ ĚĂƚ ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ǌŽƌŐǀƌĂĂŐ ĚĂƚ ǌĞůĨ
ǁŝůůĞŶ ĞŶ ŬƵŶŶĞŶ͘ ŽǀĞŶĚŝĞŶ ƉĂƐƐĞŶ ǁĞ ;ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ ďĞƐƚĂĂŶĚĞͿ ǁŽŶŝŶŐĞŶ
ŚŝĞƌŽƉ ĂĂŶ͘ DĂĂƌ ŚĞƚ ŝƐ ŽŽŬ ǀĂŶ ďĞůĂŶŐ Žŵ ĚĞ ǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ ŽƉ ŚĞƚ
ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǁŽŶĞŶǀĂŶǌŽƌŐǀƌĂŐĞƌƐĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶ͕ǌŽǁĞůĨǇƐŝĞŬĂůƐƐŽĐŝĂĂů͘
/Ŷ ĨǇƐŝĞŬĞ ǌŝŶ ŝƐ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ĚĂƚ ĚĞ ǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ͕ ǁĂĂƌ ŵŽŐĞůŝũŬ
ƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬ;ĞƌͿ ǀŽŽƌ ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ǌŽƌŐǀƌĂĂŐ ǁŽƌĚƚ ŐĞŵĂĂŬƚ͘ ĞŶŬ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĂĂŶ ŚĞƚ ĂĂŶƉĂƐƐĞŶ ǀĂŶ ŽƉͲ ĞŶ ĂĨƌŝƚƚĞŶ ǀĂŶ ƚƌŽƚƚŽŝƌƐ ǀŽŽƌ ŚĞƚ
ŐĞďƌƵŝŬ ƐĐŽŽƚŵŽďŝĞůĞŶ͕ ŚĞƚ ǁĞŐŶĞŵĞŶ ǀĂŶ ĚƌĞŵƉĞůƐ ĞŶ ;ƚĞͿ ƐŵĂůůĞ
ĚĞƵƌƉŽƐƚĞŶ ďŝũ ;ŽƉĞŶďĂƌĞͿ ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͘ ŝƚ ŝƐ ŵĞƚ ŶĂŵĞ ǀĂŶ ďĞůĂŶŐ ŝŶ
ŐĞďŝĞĚĞŶ ŝŶ ŽŶǌĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ǁĂĂƌ ƌĞůĂƚŝĞĨ ǀĞĞů ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ǌŽƌŐǀƌĂĂŐ
ǁŽŶĞŶ͘
KŽŬ ǌƵůůĞŶ ǁĞ ŬŝũŬĞŶ ǁĂĂƌ ĚĞ ďĞƌĞŝŬďĂĂƌŚĞŝĚ ǀĂŶ ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ ǀĞƌďĞƚĞƌĚ
ŵŽĞƚ ǁŽƌĚĞŶ͕ ŵĞƚ ŶĂŵĞ ǌŽƌŐͲ ĞŶ ǁŝŶŬĞůǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ ĞŶ
ŽŶƚŵŽĞƚŝŶŐƐŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘ tĞ ƐƚƌĞǀĞŶ ĚĂĂƌďŝũ ŝŶ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ƉůĂĂƚƐ Žŵ ĞĞŶ
ŐŽĞĚĞ ƐƉƌĞŝĚŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞǌĞ ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ ŽǀĞƌ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ EƵĞŶĞŶ͘ ĂĂƌ
ǁĂĂƌ ŚĞƚ ŶŝĞƚ ŚĂĂůďĂĂƌ ŝƐ Žŵ ŝŶ ĞůŬĞ ǁŝũŬ ĞŶ ŬĞƌŶ ĚĞǌĞ ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ ƚĞ

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

ĐƌĞģƌĞŶ͕ ǌĂů ĚĞ ďĞƌĞŝŬďĂĂƌŚĞŝĚ ŶĂĂƌ ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ ĞůĚĞƌƐ ŝŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ
ŐĞŽƉƚŝŵĂůŝƐĞĞƌĚŵŽĞƚĞŶǁŽƌĚĞŶ͕ǀŝĂǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐǀĂŶŚĂĂůͲĞŶďƌĞŶŐĚŝĞŶƐƚĞŶ͘
KƉƐŽĐŝĂĂůǀůĂŬŝƐŚĞƚǀĂŶďĞůĂŶŐĚĂƚŵĞŶƐĞŶŵĞƚĞĞŶǌŽƌŐǀƌĂĂŐŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĚ
ǁŽƌĚĞŶ ďŝũ ŚĞƚ ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁŽŶĞŶ ĞŶ ĚĂƚ Ğƌ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ŽŽŐ ŝƐ ǀŽŽƌ ĞůŬĂĂƌ͕
ŵŽĐŚƚĞŶŵĞŶƐĞŶŵĞƚĞĞŶǌŽƌŐͲŽĨŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐƐǀƌĂĂŐƚĞŵĂŬĞŶŬƌŝũŐĞŶ͘Ğ
ŬŽŵĞŶĚĞũĂƌĞŶǌĂůŚĞƚĂĂŶƚĂůŽƵĚĞƌĞŶŵĞƚĚĞŵĞŶƚŝĞƐƚĞƌŬŐĂĂŶƚŽĞŶĞŵĞŶ͘/Ŷ
ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ EƵĞŶĞŶ ŶŽŐ ǁĂƚ ƐƚĞƌŬĞƌ ĚĂŶ ŐĞŵŝĚĚĞůĚ ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ͘ /Ŷ ĚĞ
ĞĞƌƐƚĞĨĂƐĞǌĂůŵĂŶƚĞůǌŽƌŐĚŽŽƌĚĞƉĂƌƚŶĞƌ͕ĨĂŵŝůŝĞ͕ŬĞŶŶŝƐƐĞŶĚĂĂƌƵŝƚŬŽŵƐƚ
ŝŶ ŬƵŶŶĞŶ ďŝĞĚĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŚŽĞ ŵĞĞƌ ĚĞ ǌŽƌŐǀƌĂĂŐ ƚŽĞŶĞĞŵƚ͕ ŚŽĞ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ
ŚĞƚǁŽƌĚƚĚĂƚĚĞǌĞŝŶĨŽƌŵĞůĞǌŽƌŐǁŽƌĚƚĂĂŶŐĞǀƵůĚŵĞƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞǌŽƌŐ͘
ĞŶ ĂŶĚĞƌ ĂĂŶĚĂĐŚƚƐƉƵŶƚ ŝƐ ǀĞƌĞĞŶǌĂŵŝŶŐ ŽŶĚĞƌ ŽƵĚĞƌĞŶ͘ ,ŽĞǁĞů ǀĞĞů
ŽƵĚĞƌĞŶŝŶEƵĞŶĞŶŶŽŐŵŝĚĚĞŶŝŶĚĞƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐƐƚĂĂŶĞŶĞĞŶŐƌŽŽƚƐŽĐŝĂĂů
ŶĞƚǁĞƌŬ ŚĞďďĞŶ͕ ǌĂů Ěŝƚ ƉƌŽďůĞĞŵ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŐĂĂŶ ƐƉĞůĞŶ͕ ǌĞŬĞƌ ďŝũ
ĂůůĞĞŶƐƚĂĂŶĚĞ͕ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǁŽŶĞŶĚĞŽƵĚĞƌĞŶ͘sŽŽƌŚĞŶŝƐŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬĚĂƚĞƌ
ŶĂĂƌ ŚĞŶ ǁŽƌĚƚ ŽŵŐĞŬĞŬĞŶ ;ĚŽŽƌ ŽŵǁŽŶĞŶĚĞŶ͕ ǀƌŝĞŶĚĞŶ ĞŶ ĨĂŵŝůŝĞ͕ ŵĂĂƌ
ŽŽŬ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞ ǁĞůǌŝũŶƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐͿ ĞŶ Ğƌ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ŽŶƚŵŽĞƚŝŶŐƐͲ
ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ǌŝũŶ͘ ŝƚ ŝƐ ĞĞŶ ŽƉŐĂǀĞ ĚŝĞ ŝŶ ĞĞƌƐƚĞ ŝŶƐƚĂŶƚŝĞ ĚŽŽƌ ĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉŵŽĞƚǁŽƌĚĞŶŽƉŐĞƉĂŬƚ͘ůƐŐĞŵĞĞŶƚĞǌŝũŶǁĞĞƌŽŵďĞǁŽŶĞƌƐ
ŚŝĞƌďŝũƚĞƐƚŝŵƵůĞƌĞŶĞŶĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ͘


ĞŶŐĞǌŽŶĚĞǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ

,Ğƚ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ůĂŶŐĞƌ ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁŽŶĞŶ ǀŽŽƌ ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ
ǌŽƌŐǀƌĂĂŐ ďĞƐƚĂĂƚ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ Ƶŝƚ ŚĞƚ ǁĞŐŶĞŵĞŶ ǀĂŶ ďĞůĞŵŵĞƌŝŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞ
ǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ͕ŵĂĂƌŽŽŬƵŝƚĞĞŶƉƌĞǀĞŶƚŝĞǀĞĂĂŶƉĂŬ͖ŚĞƚƐƚŝŵƵůĞƌĞŶǀĂŶĞĞŶ
ŐĞǌŽŶĚĞůĞĞĨƐƚŝũů͘sŽŽƌĞĞŶĚĞĞůŬĂŶĚĞŝŶƌŝĐŚƚŝŶŐǀĂŶĚĞǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐĚĂĂƌ
ĞĞŶ ďŝũĚƌĂŐĞ ĂĂŶ ůĞǀĞƌĞŶ͘ ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĚŽŽƌ ŚĞƚ ĂĂŶůĞŐŐĞŶ ǀĂŶ ǀĞŝůŝŐĞ ĞŶ
ĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬĞĨŝĞƚƐͲĞŶǁĂŶĚĞůƌŽƵƚĞƐ͕ŚĞƚĐƌĞģƌĞŶǀĂŶǀŽůĚŽĞŶĚĞ;ŽƉĞŶďĂƌĞͿ
ŐƌŽĞŶǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶĞŶŚĞƚ ǀĞƌďĞƚĞƌĞŶǀĂŶĚĞůƵĐŚƚŬǁĂůŝƚĞŝƚŽƉƉůĞŬŬĞŶŵĞƚ
ǀĞĞů;ĂƵƚŽͿǀĞƌŬĞĞƌ͘


Ϯϱ



^ĂŵĞŶǁŽŶĞŶĞŶůĞǀĞŶ
KŶƐĚŽƌƉƐĞǁŽŽŶŵŝůŝĞƵǁŽƌĚƚŶŝĞƚĂůůĞĞŶĚŽŽƌĨǇƐŝĞŬĞŬĞŶŵĞƌŬĞŶ;ŶĂĚƌƵŬŽƉ
ůĂĂŐďŽƵǁ͕ǀĞĞůŐƌŽĞŶͿŐĞǀŽƌŵĚ͕ŵĂĂƌǌĞŬĞƌŽŽŬĚŽŽƌƐŽĐŝĂůĞŬĞŶŵĞƌŬĞŶ͖ŽŶƐ
ŬĞŶƚŽŶƐ͘tĞŬĞŶŶĞŶĞůŬĂĂƌĞŶǌŽƌŐĞŶǀŽŽƌĞůŬĂĂƌ͕ŵĂĂƌŐĞǀĞŶĞůŬĂĂƌŽŽŬĚĞ
ƌƵŝŵƚĞ͘tĞŚŽĞǀĞŶŶŝĞƚĚĂŐĞůŝũŬƐďŝũĞůŬĂĂƌŽƉďĞǌŽĞŬƚĞŬŽŵĞŶ͕ŵĂĂƌŵĞƌŬĞŶ
ŚĞƚǁĞůŽƉĂůƐĞĞŶƉĂĂƌĚĂŐĞŶĚĞŐŽƌĚŝũŶĞŶďŝũĞĞŶǁŽŶŝŶŐĚŝĐŚƚďůŝũǀĞŶ͘ĞǌĞ
ŽŶĚĞƌůŝŶŐĞďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚǁŝůůĞŶǁĞŐƌĂĂŐǌŽŚŽƵĚĞŶ͘
ĂĂƌŽŵǀŝŶĚĞŶǁĞŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬĚĂƚǁĞďŝũĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶŶŝĞƵǁďŽƵǁ
ƐƚƌĞǀĞŶ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ŐŽĞĚĞ ŵŝǆ ǀĂŶ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ͖ ũŽŶŐ ĞŶ ŽƵĚ͕
ŵĞŶƐĞŶŵĞƚĞŶǌŽŶĚĞƌǌŽƌŐǀƌĂĂŐ͕ŵĞŶƐĞŶĚŝĞŝŶEƵĞŶĞŶŐĞďŽƌĞŶĞŶŐĞƚŽŐĞŶ
ǌŝũŶĞŶǀĞƐƚŝŐĞƌƐǀĂŶďƵŝƚĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͘ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĚŽŽƌŽƉǁŝũŬŶŝǀĞĂƵƚŽƚ
ĞĞŶ ŵŝǆ ǀĂŶ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ǁŽŶŝŶŐƚǇƉĞŶ ƚĞ ŬŽŵĞŶ͕ ŽŽŬ ŝŶ ŶŝĞƵǁďŽƵǁǁŝũŬĞŶ
ǁĂĂƌ ŚĞƚ ŚƵŝĚŝŐĞ ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ŽƉ Ěŝƚ ŵŽŵĞŶƚ ƌĞĚĞůŝũŬ ǀĂƐƚůŝŐƚ
;ǌŽĂůƐEƵĞŶĞŶͲtĞƐƚͿŵĂĂƌǁĂĂƌǁĞĞŝŐĞŶůŝũŬĞĞŶďĞƚĞƌĞŵŝǆƚƵƐƐĞŶŚƵƵƌͲĞŶ
ŬŽŽƉǁŽŶŝŶŐĞŶ ŶĂƐƚƌĞǀĞŶ͘ sŽŽƌǁĂĂƌĚĞ ŝƐ ĚĂĂƌďŝũ ǁĞů ĚĂƚ ǁĞ ĚĞ ŽƉƚŝĞƐ
ŚŝĞƌǀŽŽƌŝŶƐĂŵĞŶƐƉƌĂĂŬŵĞƚĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĚĞƉĂƌƚŝũĞŶǀĞƌŬĞŶŶĞŶ͘
/ŶďĞƐƚĂĂŶĚĞǁŝũŬĞŶǌŝĞŶǁĞĚŽŽƌůĂŶĚĞůŝũŬĞƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐ;WĂƐƐĞŶĚdŽĞǁŝũǌĞŶͿ
ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŬǁĞƚƐďĂƌĞ ŵĞŶƐĞŶ ŝŶ ďƵƵƌƚĞŶ ŵĞƚ ǀĞĞů ŐŽĞĚŬŽƉĞ ƐŽĐŝĂůĞ
ŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶ ŬŽŵĞŶ ƚĞ ǁŽŶĞŶ͘ Ğ ůĞĞĨďĂĂƌŚĞŝĚ ŝŶ ƐŽŵŵŝŐĞ ďƵƵƌƚĞŶ ŬĂŶ
ĚĂĂƌĚŽŽƌ ŽŶĚĞƌ ĚƌƵŬ ŬŽŵĞŶ ƚĞ ƐƚĂĂŶ͘ ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĚŽŽƌĚĂƚ Ğƌ ǀĞĞů ŵĞŶƐĞŶ
ǁŽŶĞŶĚŝĞŝŶĚĞ͚ŽǀĞƌůĞĞĨŵŽĚƵƐ͛ǌŝƚƚĞŶ;ŚŽĞŬŶŽŽƉŝŬĚĞĞŝŶĚũĞƐĂĂŶĞůŬĂĂƌ͍Ϳ
ŽĨ ĚŽŽƌĚĂƚ Ğƌ ǀĞĞů ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ǌŽƌŐǀƌĂĂŐ ǁĞůŝƐǁĂĂƌ ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁŽŶĞŶ͕
ŵĂĂƌ ǀĞĞů ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ ŶŽĚŝŐ ŚĞďďĞŶ ďŝũ ŚĞƚ ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁŽŶĞŶ ;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ
ƵŝƚƐƚƌŽŽŵǀĂŶƵŝƚĞƐĐŚĞƌŵĚtŽŶĞŶͿ͘


/ŶƚĞŐƌĂůĞ͕ŐĞďŝĞĚƐŐĞƌŝĐŚƚĞĂĂŶƉĂŬ

,Ğƚ ŝƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ Žŵ ĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŝŶ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ǁŝũŬĞŶ ƚĞ ǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ
ǁĂĂƌ ĚĂƚ ŶŽĚŝŐ ŝƐ͘ ĂĂƌďŝũ ŐĂĂƚ ŚĞƚ ĞŶĞƌǌŝũĚƐ Žŵ ŚĞƚ ďŝĞĚĞŶ ǀĂŶ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ
ŽŶƚŵŽĞƚŝŶŐƐŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͕ ĂŶĚĞƌǌŝũĚƐ Žŵ ƚŝũĚŝŐĞ ƐŝŐŶĂůĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ĞǀĞŶƚƵĞůĞ
ƉƌŽďůĞŵĞŶ ;ĨǇƐŝĞŬĞ ĞŶͬŽĨ ƐŽĐŝĂůĞ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĞŬ ďŝũ ŵĞŶƐĞŶͿ ĞŶ ŐŽĞĚĞ

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

ŽƉǀŽůŐŝŶŐ ĚĂĂƌǀĂŶ͘ Kŵ Ěŝƚ ƚĞ ďĞƌĞŝŬĞŶ ŝƐ ĞĞƌƐƚ ŐŽĞĚ ŝŶǌŝĐŚƚ ŝŶ ĚĞ
ůĞĞĨďĂĂƌŚĞŝĚƐƐŝƚƵĂƚŝĞ ŶŽĚŝŐ͖ ŝŶ ǁĞůŬĞ ǁŝũŬĞŶ ͬ ďƵƵƌƚĞŶ ƐƚĂĂƚ ĚĞ ůĞĞĨďĂĂƌŚĞŝĚ
ŽŶĚĞƌ ĚƌƵŬ ĞŶ ǁĂĂƌĚŽŽƌ ŬŽŵƚ ĚĂƚ͍ ĂĂƌǀŽŽƌ ŝƐ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ Žŵ ĚĞ
ůĞĞĨďĂĂƌŚĞŝĚ ĞŶ ǀŝƚĂůŝƚĞŝƚ ŝŶƚĞŐƌĂĂů ƚĞ ďĞŶĂĚĞƌĞŶ͘ ŝũ Ěŝƚ ƚŚĞŵĂ ŐĂĂƚ ŚĞƚ Žŵ
ĞĞŶ ĐŽŵďŝŶĂƚŝĞ ǀĂŶ ĨǇƐŝĞŬĞ ;ǁŽŶĞŶ͕ ŽƉĞŶďĂƌĞ ƌƵŝŵƚĞͿ ĞŶ ƐŽĐŝĂůĞ ĂƐƉĞĐƚĞŶ
;ǁĞůǌŝũŶ͕ǌŽƌŐ͕ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͕ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚĞŶŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐͿ͘


hŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞǀŝƐŝĞ
x

ŝũŚĞƚƚŽĞƚƐĞŶŽĨǁĞĂůƐŐĞŵĞĞŶƚĞŵĞĚĞǁĞƌŬŝŶŐǁŝůůĞŶǀĞƌůĞŶĞŶĂĂŶĞĞŶŶŝĞƵǁ
ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨǀŽƌŵƚĚĞŵĂƚĞǁĂĂƌŝŶĞĞŶƉůĂŶĞĞŶďŝũĚƌĂŐĞůĞǀĞƌƚĂĂŶĞĞŶ
ůĞĞĨďĂƌĞ ĞŶ ůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚĞ ǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ ĠĠŶ ǀĂŶ ĚĞ ƚŽĞƚƐŝŶŐƐĐƌŝƚĞƌŝĂ͘
ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĚŽŽƌĚĂƚ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁďŽƵǁƉůĂŶ ŵĞƚ ŚĞƚ ŽŶƚǁĞƌƉ ǀĂŶ ǁŽŶŝŶŐĞŶ ͬ
ǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐŝŶƐƉĞĞůƚŽƉĞĞŶǀĂŶŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞǌĂŬĞŶ͗
R

R

x

R

ƌĞģƌĞŶǀĂŶĞĞŶŵŝǆǀĂŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ
,ĞƚƐƚƌĞǀĞŶŶĂĂƌĞĞŶŐĞǌŽŶĚĞǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ
,ĞƚĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶǀĂŶŽŶƚŵŽĞƚŝŶŐ;ƐŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶͿ

tĞ ƐƚĂƌƚĞŶ ĞĞŶ ƉŝůŽƚ ǁĂĂƌďŝũ ƉĞƌ ǁŝũŬ ;ƚĞ ďĞŐŝŶŶĞŶ ŵĞƚ EƵĞŶĞŶͲƵŝĚŽŽƐƚͿ ĞĞŶ
ŝŶƚĞŐƌĂůĞ;ĚĂƚĂŐĞĚƌĞǀĞŶͿĂŶĂůǇƐĞǁŽƌĚƚŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĨǇƐŝĞŬĞĞŶ
ƐŽĐŝĂůĞ ĂƐƉĞĐƚĞŶ ǀĂŶ ůĞĞĨďĂĂƌŚĞŝĚ ĞŶ ǀŝƚĂůŝƚĞŝƚ͕ ŝŶĐůƵƐŝĞĨ ĞĞŶ ĚŽŽƌŬŝũŬ ŶĂĂƌ ĚĞ
ƚŽĞŬŽŵƐƚ͗ǁĞůŬĞĂĐƚŝĞƐǌŝũŶ ŶŽĚŝŐŽŵĚĞǀŝƚĂůŝƚĞŝƚƚĞďĞŚŽƵĚĞŶͬǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͍ Ŷ
ǀŽŽƌĂů͗ ŚŽĞ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ďĞǁŽŶĞƌƐ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ Žŵ ŚŝĞƌŝŶ ŚĞƚ ŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨ ƚĞ ŶĞŵĞŶ͍
tĞ ƐƚĂƌƚĞŶ ĚŽŽƌ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ĚĂƚĂ ǀĂŶƵŝƚ ĚŝǀĞƌƐĞ ĚŽŵĞŝŶĞŶ ĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ ďŝũ
ĞůŬĂĂƌ ƚĞ ůĞŐŐĞŶ ĞŶ ŵĞƚ ďĞƚƌŽŬŬĞŶ ƉĂƌƚŝũĞŶ ƚŽƚ ĞĞŶ ŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬĞ ĂŶĂůǇƐĞ ƚĞ
ŬŽŵĞŶ͘

x

tĞ ǌĞƚƚĞŶ ŚĞƚ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ƐŝŐŶĂůĞƌŝŶŐƐŽǀĞƌůĞŐ ƚƵƐƐĞŶ ďĞƚƌŽŬŬĞŶ ƉĂƌƚŝũĞŶ
;ŐĞŵĞĞŶƚĞ͕ ǁŝũŬǀĞƌƉůĞĞŐŬƵŶĚŝŐĞŶ͕ ƉŽůŝƚŝĞ͕ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ǀĂŶ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞƐͿ ŵĞƚ
ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ ƚŽƚ ƐŽĐŝĂůĞ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĞŬ ǀŽŽƌƚ ĞŶ ŽƉƚŝŵĂůŝƐĞƌĞŶ Ěŝƚ ǁĂĂƌ ŵŽŐĞůŝũŬ͘

Ϯϲ



ŝũůĂŐĞ/͗tŽŶŝŶŐďŽƵǁƉƌŽŐƌĂŵŵĂƉĞƌŬĞƌŶ;ŝŶĚŝĐĂƚŝĞĨͿ
KŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚ ŽǀĞƌǌŝĐŚƚ ǀĂŶ ĚĞ ƉůĂŶĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ďĞƚƌĞĨƚ ĞĞŶ ŝŶĚŝĐĂƚŝĞĨ ǀŽůŬƐŚƵŝƐǀĞƐƚĞůŝũŬ ďĞĞůĚ ;WĞŝůĚĂƚƵŵ͗ ǀŽŽƌũĂĂƌ ϮϬϮϬͿ͘ Ğ ũƵƌŝĚŝƐĐŚĞ ƐƚĂƚƵƐ ǀĂŶ ƉůĂŶŶĞŶ ŝƐ
ƵŝƚĞĞŶůŽƉĞŶĚ͘ŝƚŽǀĞƌǌŝĐŚƚďĞƚƌĞĨƚĚƵƐŶĂĚƌƵŬŬĞůŝũŬŐĞĞŶďĞƐůƵŝƚǀŽƌŵŝŶŐŽǀĞƌƉƌŽũĞĐƚĞŶ͘ƌŬƵŶŶĞŶŐĞĞŶƌĞĐŚƚĞŶĂĂŶĚĞďĞŶŽĞŵĚĞƉůĂŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŽŶƚůĞĞŶĚ͘

WĞƌŝŽĚĞ

,ƵƵƌ

<ŽŽƉ

dǇƉĞ

ŽƌŐ

sƌŝũĞƐĞĐƚŽƌхΦϵϱϬ

Ŷ͘ď͘

ΦϮϬϬ͘ϬϬϬͲΦϯϰϱ͘ϬϬϬ

хΦϯϰϱ͘ϬϬϬ

Ŷ͘ď͘

'ƌŽŶĚŐĞďŽŶĚĞŶ

,ĂƌĚ

ĂĐŚƚ

/ŶƚƌĂŵƵƌĂĂůŽƵĚĞƌĞŶ































EƵĞŶĞŶͲtĞƐƚ;DŝĚĚĞŶͿ

ϲϴϴ

ϰϬϬ

Ϯϴϴ



ϯϱ



ϯϬ



ϭϮϬ

ϮϮϱ

ϮϮϬ

ϯϴ

ϲϴϴ



ϲϴϴ



ϲϬ





EƵĞŶĞŶͲtĞƐƚ;ƵŝĚͿ

ϯϱϬ



ϯϱϬ



ϯϬ













ϯϮϬ

ϯϱϬ



ϯϱϬ









EƵĞŶĞŶͲtĞƐƚ;EŽŽƌĚͿ

ϰϮϱ





ϰϮϱ















ϰϮϱ

ϰϮϱ



ϰϮϱ









EƵĞŶĞŶͲtĞƐƚƚŝũĚĞůŝũŬ;EŽŽƌĚͿϱϬͲϭϬϬ

ϭϬϬ

ϭϬϬ





ϭϬϬ

















ϭϬϬ



ϭϬϬ







<ĂƉƉĞƌĚŽĞƐ

ϭϮ



ϭϮ















ϭϮ



ϭϮ



ϭϮ









ĞĞŬƐĞƚƵŝŶEƵĞŶĞŶƵŝĚŽŽƐƚ

ϭϬ

ϭϬ

















ϭϬ



Ϯ

ϴ

ϭϬ









>ƵŝƐƚƌƵŝŬ

ϭϯϳ

ϭϯϳ







Ϯϰ







ϳϬ

ϰϯ



ϴϱ

ϱϮ

ϭϯϳ



ϱϮ





WĂŶƚĂZŚĞŝͬĞsĂŶŬ

ϭϰ

ϭϰ



















ϭϰ



ϭϰ



ϭϰ

ϭϰ





hŝƚďƌĞŝĚŝŶŐĞŶĞŝŶĚͲKŽƐƚ;ŐĞŵ͘ŬĂǀĞůƐͿ

ϲ

ϲ















ϲ





ϲ



ϲ









WĂƌŬƐƚƌĂĂƚsŽŝƌƚ

ϱϮ

ϱϮ





ϭϲ













ϯϲ

ϭϲ

ϯϲ



ϱϮ



ϱϮ



>ǇŶĚĂŬŬĞƌƐ

ϭϭ

ϭϭ





ϭϭ















ϭϭ





ϭϭ







tĞĚĞƌŝŬĚƌĞĞĨ

ϰϯ

ϰϯ





ϰϯ

















ϰϯ



ϰϯ





ϮϬ

sĂŶ,ŽǀĞŶŐĂĂƌĚĞ

ϱ



ϱ

















ϱ

ϱ





ϱ







sƌŽƵǁŬĞŶƐĂŬŬĞƌ

ϮϮ

ϮϮ





ϮϮ













ϮϬ

ϭϬ

ϭϮ



ϮϮ







sŝŶŬĞŶŚŽĨũĞƐ

ϭϮϬ

ϭϮϬ





ϵϬ













ϯϬ



ϭϮϬ



ϭϮϬ



ϭϮϬ



ƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
ŐĞůŝũŬǀůŽĞƌƐ

^ŽĐŝĂĂůфΦϳϯϳ



фΦϮϬϬ͘ϬϬϬ
;ƐŽĐŝĂůĞŬŽŽƉͿ

ϮϬϯϬĞ͘ǀ͘



sƌŝũĞƐĞĐƚŽƌ
ΦϳϯϳͲΦϵϱϬ

ϮϬϮϱͲϮϬϮϵ

EƵĞŶĞŶ

dŽƚĂĂů

ϮϬϮϬͲϮϬϮϰ

ͬ

^ƚĂƚƵƐW

ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞ
ďĞƉĞƌŬŝŶŐ





ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ
ǀĞƌǌŽƌŐĚ
ǁŽŶĞŶŽƵĚĞƌĞŶ







>ŽŽĚƐ,ĞůƉƚůŬĂŶĚĞƌ

ϴ

ϴ





ϴ

















ϴ



ϴ



ϴ



tŝƚƚĞ,ŽŶĚƉĂĚ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿ

ϭϲ

ϭϲ





ϭϲ















ϭϲ



ϭϲ









WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

Ϯϳ



WĞƌŝŽĚĞ





,ƵƵƌ

<ŽŽƉ

dǇƉĞ

ϮϬϮϱͲϮϬϮϵ

ϮϬϯϬĞ͘ǀ͘

^ŽĐŝĂĂůфΦϳϯϳ

sƌŝũĞƐĞĐƚŽƌ
ΦϳϯϳͲΦϵϱϬ

sƌŝũĞƐĞĐƚŽƌхΦϵϱϬ

Ŷ͘ď͘

фΦϮϬϬ͘ϬϬϬ
;ƐŽĐŝĂůĞŬŽŽƉͿ

ΦϮϬϬ͘ϬϬϬͲΦϯϰϱ͘ϬϬϬ

хΦϯϰϱ͘ϬϬϬ

Ŷ͘ď͘

'ƌŽŶĚŐĞďŽŶĚĞŶ

ƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
ŐĞůŝũŬǀůŽĞƌƐ

,ĂƌĚ

ĂĐŚƚ

/ŶƚƌĂŵƵƌĂĂůŽƵĚĞƌĞŶ

ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ
ǀĞƌǌŽƌŐĚ
ǁŽŶĞŶŽƵĚĞƌĞŶ

ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞ
ďĞƉĞƌŬŝŶŐ



































tŽŽŶŐƌŽĞƉ͚DŝũůƉĂĂů͛

ϮϬ

ϮϬ

















ϮϬ





ϮϬ



ϮϬ



ϮϬ



ŵŵĂƐƚƌĂĂƚ;ůĞǀĞŶƐůŽŽƉďĞƐƚĞŶĚŝŐͿ

ϭϳ

ϭϳ



















ϭϳ

ϱ

ϭϮ



ϭϳ



ϭϳ



ϭϬ













ϯ





ϳ



ϭϬ



ϭϬ











ϯϲ

















ϯϲ



ϯϲ

ϯϲ





ͬ
ϮϬϮϬͲϮϬϮϰ

EƵĞŶĞŶ



ŽƌŐ

dŽƚĂĂů

^ƚĂƚƵƐW





WĂƌŬƐƚƌĂĂƚϱϰ

ϭϬ

WĂƐƚŽŽƌůĚĞŶŚƵŝũƐĞŶƐƚƌĂĂƚ

ϯϲ

ϯϲ

ŽƌŐůĂŶĚŐŽĞĚKƉǁĞƚƚĞŶƐĞǁĞŐ

ϯϮ

ϯϮ











ϯϮ











ϯϮ



ϯϮ

ϯϮ





/ŶďƌĞŝĚŝŶŐĚŝǀ͘ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶ

ϭϯ

ϭϯ



















ϭϯ



ϭϯ



ϭϯ







ƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚ͗ƐƉůŝƚƐŝŶŐ͕ƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌƌƵŝŵƚĞ͙

ϵ

ϵ



















ϵ

ϵ





ϵ







<ĂŶƐ͗<ůŽŽƐƚĞƌƚƵŝŶ;ŐƌŽǀĞŝŶƐĐŚĂƚƚŝŶŐͿ

ϰϬ



ϰϬ



ϭϱ





Ϯϱ











ϰϬ



ϰϬ







<ĂŶƐ͗ŽƐĐŚŚŽĞǀĞ;ŐƌŽǀĞŝŶƐĐŚĂƚƚŝŶŐͿ

ϰϬ



ϰϬ



ϭϱ





Ϯϱ











ϰϬ



ϰϬ












WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

Ϯϴ



<ŽŽƉ

dǇƉĞ

ŽƌŐ





ϰϬ



,ŽĨǀĂŶŚĞƚ>ĂĂƌ

ϭϬ

ϭϬ

<ĞƌŬĂŬŬĞƌƐ

ϱ

ϱ



ϰϬ












DŝĞŬĞ^ĂŶĚĞƌƐŚŽĨ;,ĞůƉƚůŬĂŶĚĞƌͿ

ϴ

ϴ



^ƚƌƵĐƚƵƵƌǀŝƐŝĞ;ŝŶĚŝĐĂƚŝĞĨͿ

ϰϬ



ϮϬ

ƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚ͗ƐƉůŝƚƐŝŶŐ͕ƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌƌƵŝŵƚĞ͙

ϳ

ϳ









/ŶƚƌĂŵƵƌĂĂůŽƵĚĞƌĞŶ



ĂĐŚƚ



,ĂƌĚ



ƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
ŐĞůŝũŬǀůŽĞƌƐ

'ƌŽŶĚŐĞďŽŶĚĞŶ



Ŷ͘ď͘




хΦϯϰϱ͘ϬϬϬ

ͬ

K;ǀĞƌǀŽůŐĨĂƐĞͿ







ΦϮϬϬ͘ϬϬϬͲΦϯϰϱ͘ϬϬϬ





фΦϮϬϬ͘ϬϬϬ
;ƐŽĐŝĂůĞŬŽŽƉͿ



Ϯϴ

Ŷ͘ď͘

^ŽĐŝĂĂůфΦϳϯϳ



Ϯϴ

sƌŝũĞƐĞĐƚŽƌхΦϵϱϬ

ϮϬϯϬĞ͘ǀ͘



K;ŝŶĂĂŶďŽƵǁͿ

sƌŝũĞƐĞĐƚŽƌ
ΦϳϯϳͲΦϵϱϬ

ϮϬϮϱͲϮϬϮϵ



ϮϬϮϬͲϮϬϮϰ

dŽƚĂĂů
'ĞƌǁĞŶ

^ƚĂƚƵƐW









ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞ
ďĞƉĞƌŬŝŶŐ

,ƵƵƌ



ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ
ǀĞƌǌŽƌŐĚ
ǁŽŶĞŶŽƵĚĞƌĞŶ

WĞƌŝŽĚĞ











Ϯϴ





Ϯϴ



Ϯϴ



















ϰϬ

ϰϬ





ϰϬ

















ϭϬ



ϭϬ





ϭϬ



ϭϬ















ϱ



ϱ











ϱ





ϴ













ϴ



ϴ







ϮϬ







ϮϬ







ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ





ϰϬ























ϳ

ϳ





ϳ








,ƵƵƌ

<ŽŽƉ

dǇƉĞ

^ƚĂƚƵƐW

'ƌŽŶĚŐĞďŽŶĚĞŶ

ƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
ŐĞůŝũŬǀůŽĞƌƐ

,ĂƌĚ





















ϭϬ

ϭϬ

ϵ



Ϯϵ



^ƚƌƵĐƚƵƵƌǀŝƐŝĞ;ŝŶĚŝĐĂƚŝĞĨͿ

ϳϯ



ϯϳ

ϯϲ







Ϯϯ







ϱϬ

ϱϬ

Ϯϯ

ƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚ͗ƐƉůŝƚƐŝŶŐ͕ƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌƌƵŝŵƚĞ͙

ϲ

ϲ



















ϲ

ϲ







/ŶƚƌĂŵƵƌĂĂůŽƵĚĞƌĞŶ

Ŷ͘ď͘





ĂĐŚƚ

sƌŝũĞƐĞĐƚŽƌхΦϵϱϬ





Ŷ͘ď͘

sƌŝũĞƐĞĐƚŽƌ
ΦϳϯϳͲΦϵϱϬ





хΦϯϰϱ͘ϬϬϬ

^ŽĐŝĂĂůфΦϳϯϳ

ΦϮϬϬ͘ϬϬϬͲΦϯϰϱ͘ϬϬϬ

ϮϬϯϬĞ͘ǀ͘




фΦϮϬϬ͘ϬϬϬ
;ƐŽĐŝĂůĞŬŽŽƉͿ

ϮϬϮϱͲϮϬϮϵ


Ϯϵ

ϮϬϮϬͲϮϬϮϰ


Ϯϵ

dŽƚĂĂů


,ŽĞŬƐƚƌĂĂƚͲŝŬĞůŬĂŵƉĞŶĨĂƐĞϭĞŶϮ

EĞĚĞƌǁĞƚƚĞŶ

ŽƌŐ

ͬ











Ϯϵ







ϳϯ







ϲ









WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞ
ďĞƉĞƌŬŝŶŐ

WĞƌŝŽĚĞ





ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ
ǀĞƌǌŽƌŐĚ
ǁŽŶĞŶŽƵĚĞƌĞŶ



Ϯϵ



ŝũůĂŐĞ//͗dŽĞƚƐŝŶŐƐŬĂĚĞƌŶŝĞƵǁĞǁŽŶŝŶŐďŽƵǁƉůĂŶŶĞŶ


ϭ͘tĞůŬĞƉůĂŶŶĞŶŐĂĂŶǁĞǁĞůͬŶŝĞƚ

Ϯ͘<ǁĂůŝƚĂƚŝĞǀĞƌĂŶĚǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶĂĂŶŶŝĞƵǁďŽƵǁ

ƚŽĞƚƐĞŶ͍
,ĞƚƉůĂŶƉĂƐƚďŝŶŶĞŶŬǁĂŶƚŝƚĂƚŝĞǀĞĞŶ
ŬǁĂůŝƚĂƚŝĞǀĞĂĨƐƉƌĂŬĞŶŵĞƚWƌŽǀŝŶĐŝĞ

EĞĞ




EĞĞ

DŝŶŝŵĂĂůϯϬйƉĞƌƉůĂŶ;хϱǁŽŶŝŶŐĞŶͿ
ǁŽƌĚƚŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚŝŶĚĞƐŽĐŝĂůĞƉƌŝũƐŬůĂƐƐĞ

EŽŽƌĚͲƌĂďĂŶƚĞŶ^ƚĞĚĞůŝũŬ'ĞďŝĞĚ



;ƐŽĐŝĂůĞŚƵƵƌ͕ŬŽŽƉфΦϮϬϬ͘ϬϬϬͿ͕ŝŶĐů͘

ŝŶĚŚŽǀĞŶ͘



ĂŶƚŝƐƉĞĐƵůĂƚŝĞďĞĚŝŶŐͬǌĞůĨďĞǁŽŶŝŶŐƐƉůŝĐŚƚ͘



:Ă

,ĞƚƉůĂŶŝƐĂĂŶƚŽŽŶďĂĂƌǀĂŶƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚĞ

EĞĞ




ǁĂĂƌĚĞƋƵĂǁŽŽŶƉƌŽĚƵĐƚĞŶďĞŽŽŐĚĞ



ĚŽĞůŐƌŽĞƉǌŽĂůƐďĞŶŽĞŵĚŝŶŚĞƚ

EŝĞƚŵĞĞǁĞƌŬĞŶ

:Ă
EĞĞ

:Ă

WƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶ͘
EĞĞ
:Ă

,ĞƚƉůĂŶŬĂŶ

,ĞƚďĞƚƌĞĨƚĞĞŶ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞͲ

EĞĞ

ĂůůĞĞŶǀŝĂ

EĞĞ

ůůĞŶŝĞƵǁďŽƵǁǁŽŶŝŶŐĞŶĚŝĞŶĞŶ
ĞŶĞƌŐŝĞŶĞƵƚƌĂĂůƚĞǁŽƌĚĞŶŽƉŐĞůĞǀĞƌĚ͘

EĞĞ

:Ă

WůĂŶůĞǀĞƌƚďŝũĚƌĂŐĞĂĂŶůĞĞĨďĂƌĞĞŶ
ůĞǀĞŶƐůŽŽƉŐĞƐĐŚŝŬƚĞǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ
:Ă

,ĞƚƉůĂŶƐůƵŝƚĂĂŶďŝũĚĞƌĂŝŶƉŽƌƚ
WƌŝŶĐŝƉĞƐ͘/ŶŝƚŝĂƚŝĞĨŶĞŵĞƌƐŵŽĞƚĞŶ
ĂĂŶƚŽŶĞŶĚĂƚŝŶĞůŬƉůĂŶǀŽůĚŽĞŶĚĞ
ĂĂŶĚĂĐŚƚŝƐǀŽŽƌ͗

ϭ͘<ŽĞƐƚĞƌĞŶǀĂŶŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚ

EŝĞƵǁďŽƵǁŝƐďĞǁŽŽŶďĂĂƌǀŽŽƌŵĞŶƐĞŶ

Ϯ͘ZƵŝŵƚĞǀŽŽƌŝŶŶŽǀĂƚŝĞ

ŵĞƚͲĞŶǌŽŶĚĞƌǌŽƌŐǀƌĂĂŐ͘

ϯ͘/ŶǀůŽĞĚǀŽŽƌďĞǁŽŶĞƌƐ

EŝĞƵǁĞĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶǀŽůĚŽĞŶĂĂŶ

ϰ͘sƌĂĂŐŐĞƌŝĐŚƚŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ

ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐůĂďĞů͚tŽŽŶŬĞƵƌĂƐŝƐ͛͘

ϱ͘ĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬĞĞŶŐĞǀĂƌŝĞĞƌĚĞ

:Ă

ǁŽŽŶŵŝůŝĞƵƐ
ϲ͘ĞŶƵƚƚŝŶŐƌĞŐŝŽŶĂĂůƐĐŚĂĂůŶŝǀĞĂƵ

ŽĨŝŶďƌĞŝĚŝŶŐƐͲ

ƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ

,ĞƚƉůĂŶďĞŚŽƵĚƚͬǀĞƌƐƚĞƌŬƚŚĞƚĚŽƌƉƐĞ

ϳ͘'ĞǌŽŶĚĞǀĞƌƐƚĞĚĞůŝũŬŝŶŐ

ůŽĐĂƚŝĞ

ŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ

ŬĂƌĂŬƚĞƌǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞEƵĞŶĞŶ͘





ǁŽƌĚĞŶ

:Ă

:Ă



tŽŶŝŶŐďŽƵǁůŽĐĂƚŝĞƐŝŶĞŶƌŽŶĚŚĞƚ
ĐĞŶƚƌƵŵŽĨ<ĞƌŶŬǁĂƌƚŝĞƌ͗ƉƌŝŵĂŝƌŐĞƌŝĐŚƚŽƉ
ǌŽƌŐďĞŚŽĞǀĞŶĚĞŽƵĚĞƌĞŶ͘

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ


tĞůŵĞĞǁĞƌŬĞŶ


ϯϬ



ŝũůĂŐĞ///͗dŽĞůŝĐŚƚŝŶŐƌĂŝŶƉŽƌƚͲƉƌŝŶĐŝƉĞƐ
ϭ͘ <ŽĞƐƚĞƌĞŶǀĂŶŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚ
sĞĞůŶŝĞƵǁďŽƵǁƉůĂŶŶĞŶǌŝũŶĂŶŽŶŝĞŵ͘ĞŵŝƐƐĞŶĞĞŶŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚ͕ĞĞŶǌŝĞů͘sĂĂŬǌŝũŶďĞǁŽŶĞƌƐƚƌŽƚƐŽƉĞůĞŵĞŶƚĞŶƵŝƚĚĞǁŝũŬĚŝĞǀĂŶ͚ǀƌŽĞŐĞƌ͛ǌŝũŶ͕ǀĂŶǀŽŽƌĚĂƚĚĞ
ǁŝũŬǁĞƌĚŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ͘tĞ ǁŝůůĞŶĚĂƚĚĞŶŝĞƵǁĞďĞǁŽŶĞƌƐ͕ŽĨǌĞůĨƐĂůůĞŝŶǁŽŶĞƌƐ ǀĂŶŽŶǌĞƌĂŝŶƉŽƌƚͲƌĞŐŝŽ͕ƚƌŽƚƐǌŝũŶŽƉĚĞŶŝĞƵǁĞǁŝũŬĞŶ͘ĂĂƌŽŵŬŝĞǌĞŶ ǁĞĂůƐ
ǀĞƌƚƌĞŬƉƵŶƚŝƐŚĞƚƵŝƚďŽƵǁĞŶǀĂŶĚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚĚŝĞũĞĂĂŶƚƌĞĨƚǀĂŶƵŝƚĞĞŶďĞƐĞĨǀĂŶĚĞ;ďŝũǌŽŶĚĞƌĞͿƉůĞŬǁĂĂƌũĞǁŽŽŶƚ͘ŝƚŬƵŶŶĞŶĨǇƐŝĞŬĞĞůĞŵĞŶƚĞŶǌŝũŶ͕ŵĂĂƌŽŽŬ
ďĞƐƚĂĂŶĚĞƐŽĐŝĂůĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶ͘ŝƚǀĞƌƐƚĞƌŬƚĚĞŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚĞŶĚĞďŝŶĚŝŶŐŵĞƚĞĞŶŐĞďŝĞĚ͘

Ϯ͘ ZƵŝŵƚĞǀŽŽƌŝŶŶŽǀĂƚŝĞ
'ĞůĞƚŽƉĚĞĂŵďŝƚŝĞƐǀĂŶƌĂŝŶƉŽƌƚĞŶĚĞǀĞƌǁŽƌǀĞŶŵĂŝŶƉŽƌƚƐƚĂƚƵƐ͚ƉĂƐƚŚĞƚŽŶƐ͛ŽŵǀŽŽƌŽƉƚĞůŽƉĞŶĂůƐƌĞŐŝŽ͕ǌĞŬĞƌĂůƐŚĞƚŐĂĂƚŽŵƚŚĞŵĂ͛ƐĂůƐĚƵƵƌǌĂĂŵŚĞŝĚ͕
ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚĞŶŬůŝŵĂĂƚĂĚĂƉƚĂƚŝĞĞŶĚŝĞŶĞŶǁĞŬůĂĂƌƚĞǌŝũŶǀŽŽƌĚĞƚĞĐŚŶŝĞŬǀĂŶŵŽƌŐĞŶ͘ĞƵŝƚĚĂŐŝŶŐǌŝƚŚĞŵĚĂĂƌďŝũŶŝĞƚĂůůĞĞŶŝŶĚĞŚĂƌĚĞŬĂŶƚ;ŚĞƚďŽƵǁĞŶͿŵĂĂƌ
ŽŽŬŝŶŚĞƚĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞƌĞŶǀĂŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞďĞǁŽŶĞƌƐ͘sŽŽƌŚĞŶŚŽĞĨƚŚĞƚǁĞůůŝĐŚƚ;ŶŽŐͿŶŝĞƚ͕ŵĂĂƌǌĞŬƌŝũŐĞŶĞƌǁĞůĞĞŶŵĞĞƌƚŽĞŬŽŵƐƚďĞƐƚĞŶĚŝŐĞĞŶŵĞĞƌ
ĐŽŵĨŽƌƚĂďĞůĞǁŽŶŝŶŐĞŶǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐǀŽŽƌ͘tĂƚďĞƚƌĞĨƚĞŶĞƌŐŝĞŶĞƵƚƌĂĂůͬŶƵůͲŽƉĚĞͲŵĞƚĞƌŵŽĞƚĚĞĨŽĐƵƐůŝŐŐĞŶŽƉĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĂůƐŐĞŚĞĞů;ŝŶƚĞŐƌĂůŝƚĞŝƚͿĞŶŶŝĞƚ
ŽƉĚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞǁŽŶŝŶŐĞŶ͘

ϯ͘ /ŶǀůŽĞĚǀŽŽƌďĞǁŽŶĞƌƐ
tĞŐĞǀĞŶ;ƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞͿďĞǁŽŶĞƌƐŝŶǀůŽĞĚŽƉŚĞƚƉůĂŶ͘tĞŚĂŶĚĞůĞŶǀĂŶƵŝƚŚĞƚƉƌŝŶĐŝƉĞ͚ǀƌĂĂŐŚĞƚĂĂŶĚĞŐĞďƌƵŝŬĞƌ͛͘ŝƚŬĂŶǌŝũŶĚŽŽƌŵĞĞƚĞůĂƚĞŶŽŶƚǁĞƌƉĞŶ͕
ŵĂĂƌ ŽŽŬ ĚŽŽƌ ǌĞ ĨǇƐŝĞŬ ŽĨ ĨŝŶĂŶĐŝĞĞů ƌƵŝŵƚĞ ƚĞ ďŝĞĚĞŶ ǀŽŽƌ ĞŝŐĞŶ ƉƌŽũĞĐƚĞŶ͘ ƌ ŵŽĞƚ ƌƵŝŵƚĞ ǌŝũŶ Žŵ ƚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞƌĞŶ͘ tĞ ŵŽĞƚĞŶ ĚĞ ŬĂŶƚĞůŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ďŽƵǁ
ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ͕ ĚĂĂƌĚŽŽƌ ŽŶƚƐƚĂĂŶ ĂĂŶƐƉƌĞŬĞŶĚĞ ŬůĞŝŶƐĐŚĂůŝŐĞ ďŽƵǁŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶ͕ ĚŝĞ ĞĞŶ ǁŝũŬ ŽŽŬ ŬĂƌĂŬƚĞƌ ŐĞǀĞŶ͘ ĂĂƌďŝũ ŐĂĂƚ ŚĞƚ ŽŽŬ Žŵ ƐŽĐŝĂůĞ ĂƐƉĞĐƚĞŶ͗
ƐĂĂŵŚŽƌŝŐŚĞŝĚ͕ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƐǌŝŶ͕ƚŚƵŝƐǀŽĞůĞŶ͕ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ͕ĞƌďŝũŚŽƌĞŶ͘KƉŚĞƚŶŝǀĞĂƵǀĂŶĚĞǁŝũŬŝƐĞƌƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌĨƵŶĐƚŝĞŵĞŶŐŝŶŐ͕ďŝũǀ͘ǁŽŶĞŶͲǁĞƌŬĞŶ͘ĂƚǀƌĂĂŐƚ
ŽŵŚĞƚŶŝĞƚǀŽŽƌĂĨĞǆĂĐƚďĞƉĂůĞŶǁĂĂƌĂůůĞƐŬŽŵƚ͘ĞƐƚĞŵĞĞŶĚĞĞůǀĂŶĚĞǁŝũŬŶŽŐŶŝĞƚ͘ƌĞģĞƌƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌĚĞƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐĚŝĞǁĞŶŽŐŶŝĞƚŬĞŶŶĞŶ͘

ϰ͘ sƌĂĂŐŐĞƌŝĐŚƚŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ
ĞǁŽŶŝŶŐŵŽĞƚƉĂƐƐĞŶďŝũĚĞǀƌĂĂŐ͘ĂƚŐĂĂƚŽǀĞƌŽ͘Ă͘ĚĞŐƌŽŽƚƚĞǀĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐ͕ĚĞďĞƚĂĂůďĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶ ĚĞǁŽŶŝŶŐ͕ŚĞƚƚǇƉĞǁŽŶŝŶŐĞŶĨůĞǆŝďŝůŝƚĞŝƚ͘ĞŐĞďƌƵŝŬĞƌ
ƐƚĞůůĞŶǁĞĐĞŶƚƌĂĂů͘ƌŝƐƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌǀĂƌŝĂƚŝĞĞŶĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚďŝŶŶĞŶĞĞŶƉůĂŶ͘

ϱ͘ ĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬĞĞŶŐĞǀĂƌŝĞĞƌĚĞǁŽŽŶŵŝůŝĞƵƐ͗ĚĞǁĂƵǁͲĨĂĐƚŽƌ
Ğ ǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ ŚĞĞĨƚ ĞĞŶ ƉƵďůŝĞŬĞͬŽƉĞŶďĂƌĞ ƌƵŝŵƚĞ ĚŝĞ ĨĂĐŝůŝƚĞĞƌƚ͕ ĂĚĂƉƚŝĞĨ ŝƐ ĞŶ ŵĂĂƚ ŚĞĞĨƚ͘ Ğ ƉƵďůŝĞŬĞ ƌƵŝŵƚĞ ƐƚŝŵƵůĞĞƌƚ ŽĨ ŵĂĂŬƚ
ĞŝŐĞŶĂĂƌƐĐŚĂƉͬŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐĐŚĂƉ ŵŽŐĞůŝũŬ͕  ďŝĞĚƚ ƌƵŝŵƚĞ ǀŽŽƌ ŽŶƚŵŽĞƚŝŶŐ͕ ƌƵƐƚ ĞŶ ƌƵŝŵƚĞ͘ Ğ ǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ ŵŽĞƚ ĞĞŶ ƐĨĞĞƌ ŚĞďďĞŶ ĚŝĞ ĂĂŶƐƉƌĞĞŬƚ ĞŶ ŵŽĞƚ

WƌŽũĞĐƚŶƵŵŵĞƌͮWƌŽŐƌĂŵŵĂtŽŶĞŶϮϬϮϬͲϮϬϯϬ

ϯϭ



ŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚĞŶŐĞǀŽĞůƵŝƚƐƚƌĂůĞŶ͘ŝƚǀƌĂĂŐƚŽŵĞĞŶƐĂŵĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞďĞĞůĚŬǁĂůŝƚĞŝƚ͕ĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬĞǁŽŽŶŵŝůŝĞƵƐ͕ďŝũĚĞĚŽĞůŐƌŽĞƉŽĨďĞǁŽŶĞƌƐƉĂƐƐĞŶĚĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͖
ŐŽĞĚ ďĞƌĞŝŬďĂĂƌ ĞŶ ŽŶƚƐůŽƚĞŶ͘ WƌŽũĞĐƚĞŶ ďŝĞĚĞŶ ƌƵŝŵƚĞ ǀŽŽƌ ǁŽŶĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ǁĂƵǁͲĨĂĐƚŽƌ͘ Ăƚ ŚŽƵĚƚ ŝŶ ĚĂƚ ;ƐŽŵƐͿ ͚ŵĞĞƌ ĚĂŶ ĞĞŶ ŐĞŵŝĚĚĞůĚĞ͛ ŬǁĂůŝƚĞŝƚ ǁŽƌĚƚ
ǀĞƌůĂŶŐĚ͕ ŽĨ ĞĞŶ ǀĞƌďŝũǌŽŶĚĞƌŝŶŐ ŽƉ ĞĞŶ ŵĂƌŬĂŶƚĞ ƉůĞŬ͘ Ŷ ĚĂƚ ŚŽƵĚƚ ǁĞůůŝĐŚƚ ŽŽŬ ŝŶ ĚĂƚ ŶŝĞƚ ĞůŬĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞ ǁŽŶŝŶŐ ͚ǁĂƵǁ͛ ŚŽĞĨƚ ƚĞ ǌŝũŶ͕ ŵĂĂƌ ǁĞů ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ
;ŐĞďŽƵǁĚĞͿǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐĂůƐŐĞŚĞĞů͘

ϲ͘ ĞŶƵƚƚŝŶŐƌĞŐŝŽŶĂĂůƐĐŚĂĂůŶŝǀĞĂƵ
tŽŶĞŶŝŶŚĞƚ^'ďĞƚĞŬĞŶƚŚĞƚĐŽŵďŝŶĞƌĞŶǀĂŶĚĞĨƵŶĐƚŝĞƐƐƚĂĚĞŶĚŽƌƉ͘/ŶĚĞǌŝŶĚĂƚƐƉƌĂŬĞŝƐǀĂŶ͚ďĞƐƚŽĨďŽƚŚǁŽƌůĚƐ͛͘ĂĂƌŽŵďĞŐŝŶŶĞŶǁĞďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŵĞƚ
ĚĞŶŬĞŶŽǀĞƌǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶŽƉŶŝǀĞĂƵǀĂŶĚĞƐƚĂĚĞŶĚĞƌĞŐŝŽĞŶŶŝĞƚŽƉŚĞƚŶŝǀĞĂƵǀĂŶĚĞǁŝũŬ͘sĂŶƵŝƚďĞƐƚĂĂŶĚĂĂŶďŽĚŬŝũŬĞŶǁĞŬƌŝƚŝƐĐŚǁĂƚĂĂŶǀƵůůĞŶĚŶŽĚŝŐĞŶ
ƉĂƐƐĞŶĚŝƐŽƉƉƌŽũĞĐƚͲŶŝǀĞĂƵ͘ĂĂƌďŝũŝƐĚĞďĞƌĞŝŬďĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶůŽĐĂƚŝĞƐĞŶĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶŵŽďŝůŝƚĞŝƚĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌĂŶĚǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞ͘

ϳ͘ 'ĞǌŽŶĚĞǀĞƌƐƚĞĚĞůŝũŬŝŶŐ
ĞŶ ŐĞǌŽŶĚĞ ůĞĞĨŽŵŐĞǀŝŶŐ ŝƐ ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞůŝũŬ Žŵ ĨŝũŶ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ǁŽŶĞŶ͘ tŽŽŶŐĞďŝĞĚĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ĚƵƵƌǌĂĂŵ ŝŶŐĞƌŝĐŚƚ ŵĞƚ ĞĞŶ ŽŵŐĞǀŝŶŐ ǁĂĂƌŝŶ ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ ǁŽƌĚƚ
ďĞƐĐŚĞƌŵĚ͕ ǁŽƌĚƚ ďĞǀŽƌĚĞƌĚ͕ ĞŶ ǁĂĂƌǀŽŽƌ ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ ĞŶ ǁĞůǌŝũŶ ĚƵƵƌǌĂŵĞ ƵŝƚŐĂŶŐƐǁĂĂƌĚĞŶ ǌŝũŶ͘ ĞŶ ŐĞǌŽŶĚĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ ůĞǀĞƌƚ ŶĂŵĞůŝũŬ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŐĞǌŽŶĚĞƌĞ
ŝŶǁŽŶĞƌƐŽƉ͕ŵĂĂƌŬĂŶŽŽŬŽƉƐŽĐŝĂĂůĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚŐĞďŝĞĚĐŽŶĐƵƌƌĞƌĞŶĚǌŝũŶ͘
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Advies Wonen
Adviesraad Sociaal Domein Nuenen c.a.
26 maart 2020

Op 27 februari 2020 is het concept Programma Wonen van 6 februari in de ASD vergadering
besproken met een toelichting door Geert van der Bruggen. Op basis van dit Programma, de
discussies in de ASD op 27 februari en in de virtuele bijeenkomst van 26 maart heeft de ASD de
volgende adviezen geformuleerd.
Korte samenvatting
De ASD waardeert de actieve rol die de Gemeente op zich wil nemen om de komende jaren het
woningaanbod in Nuenen beter aan te passen aan de woningvraag. De redelijk vrijblijvende houding
uit het verleden, waarbij vooral derden de keuze van woningtypen bepaalden, wordt, terecht,
omgebogen.
De belangrijkste adviezen van de ASD zijn:
1. Een beter inzicht dat voor wonen de beschikbaarheid van woningen alleen onvoldoende is.
Betaalbaarheid en de beschikbare zorg bij senioren zijn minstens zo belangrijk.
2. Een beter zicht op de verantwoordelijkheid van de Gemeente voor haar inwoners.
3. Meer en gericht aandacht voor starters en 1 en 2 persoons huishoudens, veelal in de relatief
afwezige leeftijdsgroep 18-45 jaar, opdat ook zij een geschikte en betaalbare woning kunnen
vinden.
4. Meer aandacht voor sociale woningbouw en vrije sector huren.
5. Meer hoger bouw in en rond de centra met voorzieningen.

Inleiding
Het Programma Wonen van 6 februari, verder afgekort tot de nota, geeft een heldere,
toekomstgerichte visie op het wonen in Nuenen. Met behulp van een extern bureau zijn de huidige
cijfers en de te verwachten trends in kaart gebracht en wordt verder gekeken dan uitsluitend het
domein wonen. Het is een goede, leesbare en bruikbare bouwsteen voor de omgevingsvisie en –
plannen. Volgens de ASD kan de waarde verder toenemen door aandacht te geven aan de volgende
opmerkingen, vragen en adviezen.

1- Wonen is onderdeel van een keten
Met de gewenste transformatie en de komst van de omgevingswet kan een overheid haar doelen
alleen nog halen door de problemen integraal te benaderen en te helpen oplossen. De nota heeft
daarom invloed op en ondervindt beïnvloeding van andere domeinen, bijvoorbeeld gezondheid,
sociaal domein en mobiliteit. Als bijvoorbeeld de Gemeente alleen focust op woningbouw, maar niet
ook op digitaliseren en samenwerken in de zorg, dan is dat onvoldoende om zelfstandig wonen voor
ouderen mogelijk te maken.1) Woningen die onbetaalbaar blijven voor een doelgroep, lossen niet
hun woonprobleem op.2)
Advies: Benadruk nog meer en laat nog beter zien dat de nota een onderdeel vormt van een keten
die, alleen in onderlinge samenhang, kan bijdragen aan voor de inwoners geschikt wonen.

2- Rol, taak en verantwoordelijkheden van de Gemeente bij wonen
Het is een gemeenschappelijke belang om een toekomstgerichte en betrokken gemeente te willen
zijn. Iedereen in Nuenen heeft baat als de bestaande ongelijkheid tussen inwoners minder wordt. Er
is dan minder onrust, meer veiligheid en er zijn minder onderlinge tegenstellingen. Dat heeft
gevolgen voor de Gemeente EN de inwoners.
In de nota worden veel uitspraken gedaan over de gewenste rol van de Gemeente, maar minder
over de wettelijke taken.
Advies: Benoem en formuleer de rol, de taak en de wettelijke verantwoordelijkheden van de
Gemeente. Dan is het duidelijk of een actie een verplichting is of een eigen keuze. De verplichting
kan worden gecontroleerd, de eigen keuze is politiek bepaald. Die kan en moet worden afgewogen
t.o.v. andere wensen. Formuleer ook expliciet de instrumenten die de Gemeente kan gebruiken om
haar doelen te bereiken.
Heterogeniteit van inwoners
Veel inwoners in Nuenen zijn financieel sterk en/of kunnen uitstekend voor zichzelf opkomen en
doen en willen dat ook. Anderen hebben moeite met hun plaats in de maatschappij, hun inkomen,
met het voor zichzelf opkomen en met de van hen gevraagde participatie. Zonder hulp redden ze het
niet.
Advies: Ook al trekt de Gemeente zich terug en moeten de inwoners het, binnen de gestelde regels,
zelf uitzoeken, er blijft de verantwoordelijkheid voor de Gemeente ook de zwakkeren te blijven
(laten) ondersteunen. Naast het stimuleren van gewenste activiteiten is er ruimte, en voor sommige
inwoners, behoefte, aan een coördinerende en uitvoerende rol van de Gemeente. De inwoners zijn
zelf aan zet, maar de Gemeente blijft, o.i., verantwoordelijk dat de inwoners ook kunnen
participeren.
De arbitragerol van de Gemeente tussen inwoners verdwijnt, in principe, na de invoering van de
omgevingswet. Als we zaken aan de markt overlaten is dat in het voordeel van de rijken. Voor de
mensen die net beginnen met werken of niet vermogend zijn of voor het eerst gaan samenwonen
moet de gemeente borgen dat zij inderdaad gelijke rechten hebben.
Advies: Schrijf de plannen en de regels in deze nota zodanig, dat alle inwoners gelijke rechten
hebben.
Woningconversie
Ouderen willen niet graag hun woning verlaten en als dat al noodzakelijk is, dan wel graag in
dezelfde buurt blijven wonen. Splitsing van deze woningen kan dan tegemoet komen aan de wensen
naar kleinere en levensloopbestendiger woningen voor deze ouderen en/of starters. Misschien
kunnen de corporaties in deze een rol gaan spelen.
Advies: Overweeg of de Gemeente een actieve rol kan spelen bij het opkopen van deze woningen en
het (laten) verbouwen of dat de Gemeente actief private partijen stimuleert en/of faciliteert die de
conversie ter hand te nemen.

3- Jong volwassenen (18-45 jaar)
In de bevolkingspiramide van Nuenen, vergeleken met die van Zuidoost Brabant, valt op dat de
leeftijdsgroep 20-45 jaar relatief klein is. Studie in een andere stad is een gedeeltelijke verklaring,
maar niet voor de hele groep, waaronder veel starters en 1 en 2 persoons huishoudens. Voor de
toekomstbestendigheid van Nuenen is het belangrijk dat ook zij een geschikte en betaalbare woning
kunnen vinden. De keuze om ook voor deze groep woningen beschikbaar te maken onderschrijven
we volledig. Betaalbare starterswoningen zijn dan een optie, mits ze ook voor de volgende eigenaar
betaalbaar blijven. Zonder maatregelen lukt dat waarschijnlijk niet. Dan wordt de woning weer
onttrokken aan de doelgroep. Wat is de meest effectieve manier om dat tegen te gaan? De nota

doet het voorstel van een anti-speculatiebeding met verplicht langer wonen. Omstandigheden
kunnen dat onmogelijk maken.
Vraag: Is erfpacht dan een beter idee?
4- Analyse woningvoorraad
Nuenen heeft relatief veel koopwoningen. Vaak wordt dat als voordeel gezien omdat eigenaren, in
principe, meer baat hebben bij een leefbare omgeving dan huurders. In Nederland, en in veel andere
landen, is daarom het eigen woning bezit door de overheid sterk aangemoedigd met financiële
stimulansen.
Toch worden ook de nadelen merkbaar. Ondanks veel subsidies (renteaftrek) was en is er schaarste
en zijn de woningen financieel onbereikbaar geworden voor starters. De kloof tussen
woningeigenaren en starters is vrijwel onoverbrugbaar. Woningeigenaren zullen zich zeer sterk
verzetten tegen maatregelen die hun directe leefomgeving, in hun ogen, aantasten. De status quo
overheerst, noodzakelijke veranderingen zijn lastig door te voeren of vrijwel niet mogelijk.
Corporaties wordt gevraagd sociale huurwoningen te bouwen. De stimulans voor vrije sector
huurwoningen is minder duidelijk zichtbaar.
Gevolg: inflexibiliteit overheerst, ongelijkheid blijft in stand en/of groeit en er is minder bereidheid
tot verhuizen voor werk of een, gezien de leeftijd, beter aangepaste woning.
Advies: Faciliteer niet alleen eigen woningbezit, zoals de afgelopen tientallen jaren, maar bevorder
ook de sociale woningbouw en de vrije sector huurwoningen.
Sociale woningbouw
Het streven is 30% sociale woningbouw (huur, koop) voor nieuwe woningen. Dat is de Gemeente
nog niet eerder gelukt.
Vraag: Wat gaat de Gemeente anders doen opdat deze wens nu wel wordt gerealiseerd? Kan dat
nog in de plannen voor Nuenen West, de voorlopig laatste grote uitbreiding?
Scheefhuren
Scheefhuren onttrekt woningen voor de doelgroep en beperkt de doorstroming.
Suggestie: Ontwikkel beleid op scheefhuren en zorg dat mensen hiervan op de hoogte zijn. Als een
woningbouwcorporatie direct zorgt of via anderen laat zorgen voor aanbod van huurwoningen in de
vrije sector, dan kan mensen in de sociale woningbouw iets worden geboden als ze scheef wonen en
wordt de doorstroming verbeterd.

5- Hogere bevolkingsdichtheid in de centra
Er is bij velen, o.a. jongeren en ouderen, een sterke vraag naar wonen in de nabijheid van
voorzieningen. Om zoveel mogelijk inwoners ter wille te kunnen zijn is grond-gebonden bouwen in
en rond de centra met voorzieningen af te raden. Hoger-bouw met een hogere bevolkingsdichtheid
biedt de mogelijkheid tot een gebied met meer activiteiten, meer voorzieningen, meer levendigheid
en frequent openbaar vervoer. Zowel overdag als ’s avonds kunnen daar dan meer mensen gebruik
van maken. Er zijn veel geslaagde voorbeelden van centra met hoger bouw.
Advies: Accepteer en stimuleer dat hoger bouw het uitgangspunt wordt voor de centra (o.a.
centrum, Kernkwartier).

Onderbouwing
De onderbouwing van de nota is gebaseerd op de Woonopgavekaart 2018, gebaseerd op gegevens
van voor 2018. Dit cijfermateriaal houdt nog geen of onvoldoende rekening met de (honderden)
arbeidsmigranten, het recht van vrije vestiging en de regionaal geldende urgentieregeling. Deze

aantallen zijn te groot om te negeren. Ook de trends uit het rapport 1) en 2) worden niet merkbaar
gebruikt.
Advies: De genoemde trends gebruiken en zodra redelijke schattingen beschikbaar zijn van nu nog
onbekende gegevens, deze wel vermelden en ook verwerken.
Baatbelasting
Baatbelasting is een belasting voor een voorziening die de Gemeente treft. Als het gasnet moet
worden gereduceerd dan is dat, in principe, een zaak voor de lokale netbeheerder en niet van de
Gemeente. Het lijkt niet redelijk, en wettelijk twijfelachtig, dat een Gemeentelijke baatbelasting kan
worden opgelegd aan inwoners die niet meedoen met een gewenste transitie.
Advies: Kijk welke maatregelen wel kunnen worden gebruikt om woningeigenaren te verleiden
(carrot) of te ontmoedigen (stick) om mee te doen met de gewenste energietransitie. 2), hoofdstuk 4
Loten
Loten maakt een wachtrij niet korter en negeert de lengte van de wachttijd van de ingeschrevenen.
Het is geen oplossing voor lang wachten, wel verandert het de voorspelbaarheid van de wachttijd in
onvoorspelbaarheid.
Vraag: Waarom is loten een betere strategie om de wachttijd te reduceren dan de tot nu toe
gehanteerde wachtrij op basis van inschrijftijd?
Nieuwe ontwikkelingen
Advies: De nota wordt breder als ook expliciet aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van tiny
houses en woongroepen.
Geraadpleegde literatuur
1.
2.

Oud en wonen in 2030, rapport Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen, 15 januari 2020.
Wonen en gevoelens van onbehagen, PlanBureau Leefomgeving, 12 maart 2020.

Adviesraad Sociaal Domein Nuenen c.a.

P.P.J. van den Bosch,
Voorzitter.
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Nota van zienswijzen Programma Wonen 2020-2030

Behoort bij het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Nuenen
tot vaststelling van het ‘Programma Wonen 2020-2030’

Vastgesteld: 9 juli 2020
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1.

Inleiding

Het Programma Wonen 2020-2030 heeft in concept gedurende 6 weken ter inzage gelegen.
Er zijn in deze periode 4 schriftelijke zienswijzen ingekomen bij de gemeente. In deze Nota
van Zienswijzen, behorend bij het raadsvoorstel tot vaststelling van het Programma Wonen
2020-2030, gaan we op deze zienswijzen in. Dit onder dankzegging voor de aangeleverde
zienswijzen.
In deze Nota van Zienswijzen nemen wij ook het advies van de Adviesraad Sociaal Domein
mee.
Qua vorm hanteren we het volgende stramien: we geven een inhoudelijke weergave van de
zienswijze, daaronder volgt de beantwoording door de gemeente. Voorafgaand aan het opstellen van deze nota hebben geen (ambtelijke) hoorzittingen plaatsgevonden.
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Zienswijze 1 – Willem Sengershof 17 - Nederwetten
2020.04429
Samenvatting zienswijze
1. Indiener geeft aan wat voor hem de (nadelige) consequenties zijn van de ontwikkeling
van een woningbouwlocatie in Nederwetten: verlies van woongenot, gevoel van vrijheid
en waardevermindering. Ook voorziet indiener meer verkeersdrukte en parkeerproblematiek en verlies aan natuurwaarde.
2. Voorts wijst indiener op de mogelijkheid meer woningen te bouwen op de Bolle Akker; de
indiener geeft aan dat met kleinschalige ontwikkelingen het niet zal lukken om de bevolking van Nederwetten uit te breiden naar 1.200 inwoners en daarmee het draagvlak voor
voorzieningen en de leefbaarheid te vergroten.
3. De indiener vraagt zich af of het plan wel aansluit bij de woningbehoefte.
4. Indiener plaatst vraagtekens ten aanzien van het parkeren bij het beleidsmatige voornemen tot het splitsen van grote woningen.
5. Indiener pleit ervoor de afkoppeling van regenwater mee te nemen in de eisen die worden gesteld aan nieuwbouwwoningen en aan subsidieregelingen voor woningbezitters.
6. Indiener vraagt om een verbod om op twee kavels één woning te realiseren (dit is Nederwetten gebeurd).

Reactie gemeente
Ad 1. De bijlage van het Programma Wonen bevat woningbouwlocaties en aantallen. Dit is
een indicatief volkshuisvestelijk overzicht; het betreft geen formele besluiten over de ontwikkeling van locaties. Deze worden separaat genomen, waarna uiteraard de gebruikelijke inspraak kan plaatsvinden.
Ad 2. Ten aanzien van de bouwmogelijkheden in Nederwetten: conform provinciaal en regionaal beleid ligt onze focus op inbreidingslocaties en niet op uitbreidingslocaties. Binnen deze
mogelijkheden willen wij kijken naar manieren om in de lokale woningbehoefte te voorzien. In
de Structuurvisie Nederwetten is de ruimtelijke haalbaarheid van de woningbehoefte onderzocht en zijn daartoe mogelijke bouwlocaties aangeduid.
Ad 3. De gemeente stuurt m.b.t. het betreffende plan op het aandeel sociaal: 30%. Dit zullen
sociale koopwoningen (tot € 200.000) of sociale huurwoningen zijn. Prijsbepaling/marktconformiteit van de overige woningen is aan de ontwikkelaar. Idee is hier diverse
doelgroepen te bedienen, dus niet alleen jongeren. Hierbij kan worden aangetekend dat voor
woningen tot en met de NHG-grens in onze gemeente een starterslening kan worden aangevraagd.
Ad 4. De gemeentelijke beleidsregel splitsen voorziet in een toetsing ten aanzien van het
parkeren.
Ad 5. Bij nieuwbouw mag het hemelwater niet worden aangesloten op het vuilwaterstelsel.
Subsidies voor de afkoppeling van regenwater bereiden wij momenteel voor. Dit is opgenomen.
Ad 6. Aan het samenvoegen van twee kavels ten behoeve van één woning willen wij op
grond van het woonbeleid in beginsel niet meewerken.
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Zienswijze 2 – dorpsraad Nederwetten
2020.04988
Samenvatting zienswijze
De dorpsraad geeft aan dat het woningbouwprogramma in de periode 2020-2024 36 woningen bevat en pas vanaf 2030 en verder een aantal van 73 woningen. Volgens de dorpsraad
is dit in tegenspraak met de Structuurvisie Nederwetten die de gemeenteraad in 2014 heeft
vastgesteld. ln deze structuurvisie is vastgesteld om de groeiambitie van 870 naar 1200 inwoners mogelijk te maken door de bouw van 135 woningen.
Dorpsraad: ‘Er dreigt voor Nederwetten een scenario met een terugloop van het aantal leerlingen op de school met kans op sluiting en ook de levensvatbaarheid van
(sport)verenigingen neemt af als er pas vanaf 2030 en verder 73 woningen gebouwd gaan
worden. Voor de leefbaarheid van Nederwetten en gezien het huidig woningtekort is het van
het grootste belang dat er op korte termijn initiatieven worden genomen om woningbouw te
realiseren.’
De dorpsraad verzoekt het Programma Wonen in tijd en in aantallen aan te passen om de
groeiambitie voor 2030 waar te kunnen maken.
Reactie gemeente
De bijlage van het Programma Wonen bevat woningbouwlocaties en aantallen. Dit is een indicatief volkshuisvestelijk overzicht; het betreft geen formele besluiten over de ontwikkeling
van locaties. Deze worden separaat genomen, waarna uiteraard de gebruikelijke inspraak
kan plaatsvinden.
We willen samen met o.a. de dorpsraad kijken hoe we in de woningbehoefte kunnen voorzien. Dat gebeurt conform regionaal en provinciaal woon- en ruimtelijk beleid eerst op inbreidingslocaties. Wellicht kan hierdoor een aantal woningen eerder worden gerealiseerd. Planning is ook afhankelijk van grondposities, de economie/woningmarkt, et cet.
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Zienswijze 3 – Willem van de Laarhof 7 - Nederwetten
2020.05056
Samenvatting zienswijze
Indiener reageert op een openbare dorpsraadvergadering en publiciteit in het ED, waarin de
visie van de dorpsraad is verwoord. Indiener stelt zich hierin niet te herkennen en dat het geschetste beeld niet breed wordt gedragen: ‘voor veel inwoners geldt juist dat ze heel bewust
naar dit dorp zijn verhuisd voor de rust, de omgeving en het weidse zicht. Dit staat haaks op
het vergroten (volbouwen) van bepaalde delen van Nederwetten.’ Indiener geeft aan dat het
voetbalveld verplaatsen en dit bouwrijp maken een meer logische keuze is dan het bebouwen van de Bolle Akker.
Reactie gemeente
De bijlage van het Programma Wonen bevat woningbouwlocaties en aantallen. Dit is een indicatief volkshuisvestelijk overzicht; het betreft geen formele besluiten over de ontwikkeling
van locaties. Deze worden separaat genomen, waarna uiteraard de gebruikelijke inspraak
kan plaatsvinden. De ruimtelijke haalbaarheid en wenselijkheid van mogelijke bouwlocaties
zijn onderzocht en beschreven in de Structuurvisie Nederwetten.
We willen samen met o.a. de dorpsraad kijken hoe we in de woningbehoefte kunnen voorzien. Dat gebeurt conform regionaal en provinciaal woon- en ruimtelijk beleid eerst op inbreidingslocaties. Wellicht kan hierdoor een aantal woningen eerder worden gerealiseerd. Planning is ook afhankelijk van grondposities, de economie/woningmarkt, et cet.

pagina 5 van 9
2020.05073

Zienswijze 4 – Emmastraat 10- Nuenen
Omwonenden plan Emmastraat
2020.05206
Samenvatting zienswijze
Indieners reageren naar aanleiding van de bijlage (overzicht woningbouwplannen) en in het
bijzonder de voorgenomen woningbouw aan de Emmastraat. Hoewel men de visie deelt dat
woningbouw voor senioren nodig is, constateert men tegelijkertijd dat groen moet plaatsmaken: ‘er is op dit moment geen enkele centraal gelegen groene ruimte in de wijk, waar inwoners (jong en oud) van Nuenen Noord kunnen samenkomen voor spel, ontmoeting en recreatie. Dit terwijl er juist veel behoefte aan is, zoals ook blijkt uit een petitie voor spelen en bewegen op de Emmastraat die wij u op 31 oktober 2019 hebben aangeboden.’
Indieners vinden het in de bijlage genoemde aantal woningen (12-17) te groot voor de locatie, in relatie tot het aantal adressen in de straat. Indieners zijn bang dat dit een grote inbreuk
zal doen aan het gevoel van privacy. Ook zijn zij bezorgd over verlies aan lichtinval in hun
woningen en hinder van parkeerproblemen in de straat. Verder is men van mening dat de
geplande woningen niet in het straatbeeld passen.
Daarnaast geeft men aan ook te hebben gewezen op de veel ruimere bebouwingsmogelijkheden op het perceel Kloostertuin (ook genoemd door de gemeente), terwijl dit niet wordt
genoemd in de bijlage.
Indieners geven aan dat in het raadsvoorstel van 31 oktober is opgenomen in gesprekken is
besproken dat er voldoende mogelijkheden worden gezien om tegemoet te komen aan bezwaren en zorgen van omwonenden. De in het Programma Wonen genoemde woningbouwaantallen zijn nog hetzelfde.
Indieners hechten aan een transparant en zorgvuldig proces waarin gedane toezeggingen
vanuit de gemeente ook worden nagekomen. Zij treden graag met de gemeente in overleg
over de planvorming.
Reactie gemeente
De bijlage van het Programma Wonen bevat woningbouwlocaties en aantallen. Dit is een indicatief volkshuisvestelijk overzicht; het betreft geen formele besluiten over de ruimtelijke inpassing van woningbouw op locaties. Deze worden separaat genomen. Bij de verdere planuitwerking worden omwonenden uiteraard opnieuw betrokken.
De Kloostertuin was nog niet opgenomen, omdat daar nog nadere planvorming plaats zal
vinden. We nemen dit indicatief op.
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Advies Adviesraad Sociaal Domein
2020.05531
Samenvatting
Het Programma Wonen geeft een heldere toekomstgerichte visie op het wonen in Nuenen.
De ASD waardeert de actieve rol die de Gemeente op zich wil nemen om de komende jaren
het woningaanbod in Nuenen beter aan te passen aan de woningvraag. Met behulp van een
extern bureau zijn de huidige cijfers en de te verwachten trends in kaart gebracht en wordt
verder gekeken dan uitsluitend het domein wonen. Het is een goede, leesbare en bruikbare
bouwsteen voor de omgevingsvisie en plannen. Volgens de ASD kan de waarde verder toenemen door aandacht te geven aan de volgende opmerkingen, vragen en adviezen.
1. Advies: een beter inzicht dat voor wonen de beschikbaarheid van woningen alleen onvoldoende is. Betaalbaarheid en de beschikbare zorg bij senioren zijn minstens zo belangrijk.
2. Advies: een beter zicht op de verantwoordelijkheid van de Gemeente voor haar inwoners;
wat zijn wettelijke taken en wat zijn keuzes?
3. Advies: meer en gericht aandacht voor starters en 1 en 2 persoons huishoudens, veelal
in de relatief afwezige leeftijdsgroep 18-45 jaar, opdat ook zij een geschikte en betaalbare woning kunnen vinden. Betaalbare starterswoningen zijn dan een optie, mits ze ook
voor de volgende eigenaar betaalbaar blijven. Zonder maatregelen lukt dat waarschijnlijk
niet. Dan wordt de woning weer onttrokken aan de doelgroep. Wat is de meest effectieve
manier om dat tegen te gaan? De nota doet het voorstel van een anti-speculatiebeding
met verplicht langer wonen. Vraag: Is erfpacht dan een beter idee?
4. Advies: meer aandacht voor sociale woningbouw en vrije sector huren.
5. Er is bij velen, o.a. jongeren en ouderen, een sterke vraag naar wonen in de nabijheid
van voorzieningen. Om zoveel mogelijk inwoners ter wille te kunnen zijn is grondgebonden bouwen in en rond de centra met voorzieningen af te raden. Hoger-bouw met een
hogere bevolkingsdichtheid biedt de mogelijkheid tot een gebied met meer activiteiten,
meer voorzieningen, meer levendigheid en frequent openbaar vervoer. Zowel overdag
als ’s avonds kunnen daar dan meer mensen gebruik van maken. Er zijn veel geslaagde
voorbeelden van centra met hoger bouw. Advies: Accepteer en stimuleer dat hoger bouw
het uitgangspunt wordt voor de centra (o.a.centrum, Kernkwartier).
6. Met de gewenste transformatie en de komst van de omgevingswet kan een overheid
haar doelen alleen nog halen door de problemen integraal te benaderen en te helpen oplossen. Benadruk nog meer en laat nog beter zien dat de nota een onderdeel vormt van
een keten die, alleen in onderlinge samenhang, kan bijdragen aan voor de inwoners geschikt wonen.
7. Veel inwoners in Nuenen zijn financieel sterk en/of kunnen uitstekend voor zichzelf opkomen en doen en willen dat ook. Anderen hebben moeite met hun plaats in de maatschappij, hun inkomen, met het voor zichzelf opkomen en met de van hen gevraagde
participatie. Zonder hulp redden ze het niet. Voor de mensen die net beginnen met werken of niet vermogend zijn of voor het eerst gaan samenwonen moet de gemeente borgen dat zij inderdaad gelijke rechten hebben. Schrijf de plannen en de regels in deze nota zodanig, dat alle inwoners gelijke rechten hebben.
8. Ouderen willen niet graag hun woning verlaten en als dat al noodzakelijk is, dan wel
graag in dezelfde buurt blijven wonen. Splitsing van deze woningen kan dan tegemoet
komen aan de wensen naar kleinere en levensloopbestendiger woningen voor deze ouderen en/of starters. Misschien kunnen de corporaties in deze een rol gaan spelen. Adpagina 7 van 9
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vies: Overweeg of de Gemeente een actieve rol kan spelen bij het opkopen van deze
woningen en het (laten) verbouwen of dat de Gemeente actief private partijen stimuleert
en/of faciliteert die de conversie ter hand te nemen.
9. De onderbouwing van de nota is gebaseerd op de Woonopgavekaart 2018, gebaseerd
op gegevens van voor 2018. Dit cijfermateriaal houdt nog geen of onvoldoende rekening
met de (honderden) arbeidsmigranten, het recht van vrije vestiging en de regionaal geldende urgentieregeling. Deze aantallen zijn te groot om te negeren.
10. Het lijkt niet redelijk, en wettelijk twijfelachtig, dat een Gemeentelijke baatbelasting kan
worden opgelegd aan inwoners die niet meedoen met een gewenste transitie. Advies:
Kijk welke maatregelen wel kunnen worden gebruikt om woningeigenaren te verleiden
(carrot) of te ontmoedigen (stick) om mee te doen met de gewenste energietransitie.
11. Loten maakt een wachtrij niet korter en negeert de lengte van de wachttijd van de ingeschrevenen. Vraag: Waarom is loten een betere strategie om de wachttijd te reduceren
dan de tot nu toe gehanteerde wachtrij op basis van inschrijftijd?
12. Advies: De nota wordt breder als ook expliciet aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van tiny houses en woongroepen.
Ad 1. In het Programma Wonen is aandacht voor al deze aspecten, alleen de volgorde is anders. Beschikbaarheid is de eerste prioriteit, dan volgt betaalbaarheid.
Ad 2. Wettelijke verplichtingen worden uiteraard sowieso opgepakt; dit beleidsstuk bevat grotendeels beleidskeuzes die de gemeente kan maken.
Ad 3. Voor deze doelgroep willen we o.a. meer sociale koopwoningen aan de woningvoorraad toevoegen. Om nieuwbouw in het sociale segment voor lange tijd voor dit prijssegment
te behouden, stellen we waar mogelijk een minimale instandhoudingstermijn in bij realisatie
van 30% sociaal: bij sociale koop geldt een termijn van minimaal 5 jaar. Erfpacht willen we
niet invoeren; dit maakt de complexiteit groter, maar lost het probleem niet of nauwelijks op.
Verder hebben we de starterslening geïntroduceerd.
Ad 4. Het toevoegen van vooral sociale woningbouw en mindere mate vrije sector huur
maakt expliciet onderdeel uit van het Programma Wonen. Bij nieuwe plannen sturen we actief op het aandeel sociaal, binnen al bestaande afspraken proberen we het aandeel sociaal
te verhogen. Nieuwbouw vrije sector huur wordt aangeboden in Nuenen-West en Luistruik.
Ad 5. De thematiek rond hoger bouwen nemen we in beschouwing in een separaat traject.
Ad 6. De verbondenheid van het wonen met andere beleidsterreinen hebben we in het Programma op diverse plaatsen aangegeven. Niet voor niets vormt het stuk een bouwsteen voor
de Omgevingsvisie, waarin veel meer facetten met elkaar worden verbonden. We hebben er
omwille van de inhoudelijke focus toch voor gekozen een sectoraal programma te maken.
Ad 7. Gelijke rechten voor inwoners is uiteraard altijd het uitgangspunt. Kern van dit woonbeleid is juist dat we doelgroepen die het lastiger hebben op de Nuenense woningmarkt willen
helpen.
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Ad 8. De vastgoedeigenaar is primair aan zet (corporatie of coöperatie). De Gemeente faciliteert dit o.a. via splitsingsbeleid. De gemeente ziet in deze momenteel geen rol om vastgoed
aan te kopen.
Ad 9. Het onderzoek uit 2018 houdt wel degelijk rekening met de genoemde zaken. Arbeidsmigranten vormen een specifieke doelgroep. Op basis van regionaal onderzoek zijn cijfers sinds kort bekend en in het Programma verwerkt.
Ad 10. Bij verduurzaming van de bestaande woningvoorraad zetten we primair in op het beter informeren en faciliteren van particuliere woningeigenaren. Mocht dit weinig effect hebben, dan pas overwegen we ander instrumentarium in te zetten.
Ad 11. Loten wordt al toegepast op slechts een deel van vrijkomende sociale huurwoningen
in Nuenen. Het maakt de druk op de markt inderdaad niet minder. Voor mensen zonder lange inschrijfduur, zoals jongeren, worden slaagkansen hierdoor wel groter. Het zorgt dus voor
een andere verdeling van schaarste.
Ad 12. Dit is opgenomen.
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Geachte raad- en commissieleden,
Bij deze vindt u de beantwoording van de vragen rond het Programma Wonen 2020-2030

CDA:
1. Tijdspad mbt concrete uitwerking programma wonen ontbreekt alsmede de uitvoeringstichtingen. Kunt u deze nader aangegeven?
2. Hebben we als gemeente nog invloed op bouwen levensloopbestendige en betaalbare
woningen in Nuenen West; kunnen hier ook patiobungalows gebouwd worden?
Beantwoording
1. Aangezien het programma wonen een lange termijn betreft (2020-2030), hebben we dit
vooralsnog niet gedaan. We willen nu eerst de inhoudelijke lijn voorleggen en vaststellen.
We kunnen jaarlijks een 'RlB voortgang wonen' opstellen, waarin we terugkijken op de
resultaten van het afgelopen jaar en vooruit kijken naar de acfres voor het volgende jaar.

2.

We hebben in Nuenen-West te maken met bestaande afspraken over het woningbouwprogramma (aantallen en aantal sociale woningen). Hierbinnen kunnen we de suggesfie
om patiobungalows te ontwikkelen ondersteunen. We geven dit mee aan de ontwikkelaar. Vanuit de ruimtelijke randvoorwaarden dient dit wel met kap te zijn.

Het nader invullen van het woningbouwprogramma in Nuenen-West rs een doorlopend
proces. ln 2019 hebben we in overleg met de regio en de betreffende ontwikkelaar het
aantal sociale huurwoningen in het programma vergroot. Verder werken we hier aan
plannen voor tijdelijke woningen, vooruitlopend op permanente bouw. En ook voor specifieke doelgroepen zoeken we hier naar ruimte.
Grootschalige programmatische herzieningen willen we nLt niet opvoeren. Dit heeft juridische en financiële consequenties, en zorgt ook voor verdere vertraging. Gezien de krapte
op de woningmarkt is dat niet wenselijk. Verder is het goed te weten dat het programma
in Nuenen-West met veel eengezinswoningen in een dorpse setting nabij de stad erg
aantrekkelijk is voor (jonge) gezinnen uit Nuenen, het Stedelijk Gebied Eindhoven en uit
andere plaatsen. Het woningbouwprogramma zorgt hiermee voor de gewenste verjonging van onze gemeente.

Het woningbouwprogramma is een thema dat we kunnen meenemen in de bredere evaluatie die we rond Nuenen-West met uw raad willen opzetten.

WD:

1.

2.
3.

Als we het Programma Wonen vaststellen, wordt dit dan onderdeel van de Omgevingsvisie?
En in hoeverre kunnen wij, als Raad, dan t.z.t. nog afwijken van de richtlijnen van dit document? Als dit wordt programma nu wordt vastgesteld, kan de raad dan alsnog, per project, besluiten hier van af te wijken?
Wat betekent het Programma Wonen voor het uitgangspunt van de gemeente richting
project ontwikkelaars bij nieuwe plannen, op korte en lange termijn?

Beantwoording
1. Het kort antwoord luidt: 'ja'. Het uitgebreide antwoord luidt: onder de Omgevingswef rs de
gemeenteraad bevoegd een omgevingsvisie vast te stellen. Het is de bedoeling dat deze
omgevingsvisie het centrale beleidsdocument van Nuenen wordt. Het is niet de bedoeling
dat naast deze omgevingsvisie nog andere raadsvisies in het fysieke domein worden
vasfgesfe/d. Programma's dienen voor de uitvoering of de uitwerking/detaillering van het
beleid zoals dat in de omgevingsvrsie door de raad is aangegeven. Het college is onder
de Omgevingswet bevoegd voor de programma's.
Vanwege de urgentie om nieuw beleid op het gebied wonen vast te stellen, hebben we
ervoor gekozen dit vooruitlopend op de omgevingsvrsie te doen en dit ook ter vaststelling
aan de gemeenteraad aan te bieden. Hiermee vormt dit Programma Wonen een bouwsfeen voor de Omgevingsvisie. De hoofduitgangspunten worden overgenomen in de omgevingsvisie. De detaillering en uitvoering blijft in het programma.

2.

Het is een beleidskader dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Na de vaststelling
is sprake van 'zelfbinding'. De gemeente mag dan niet van dit beleidskader afwijken, tenzij sprake is van onvoorziene, 'b'rjzondere omstandigheden'. Dit volgt uit Artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht. Als de gemeenteraad om voor hem moverende redenen een
wijziging wil aanbrengen in het vastgesfe/de beleid, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk.

3.

Het Programma Wonen bevat de handvatten om bijtoekomstige ontwikkelingen te sturen
op volkshuisvestelijke thema's, zoals aandeel sociale woningbouw, duurzaamheidseisen,
et cetera. Het geeft hiermee initiatiefnemers duidelijkheid.

w70:
1. ln 2021 komt men met een document betreffende de visie over afstappen van aardgas,
daarnaast gaan we bestaande woningen verduurzamen, streven 2030. Wat verstaan we
dan onder "de sociale huunruoningen moeten voldoende betaalbaar blijven voor de laagste inkomens" ? Waarom niet gewoon ze moeten betaalbaar blijven. Of wordt er bedoeld

2.

"er blijven voldoende woningen betaalbaar"?
Voor de 1-2 persoonshuishoudens van 70-75 hebben we kwantitatief genoeg plancapaciteit. De stijging van 1300 extra huishoudens in deze doelgroep in de toekomst dienen we
op te vangen vanuit deze plancapaciteit. Wat heeft de woningvoorraad in onze gemeente
nodig ( blz. 16): Kleiner, betaalbaar en levensloopbestendig. De vragen die dan opkomen
zijn:
Zijn alle projecten qua diversiteit en plancapaciteit nog wel van deze tijd? (bijlage 1).
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ls het niet verstandig om bijvoorbeeld de plancapaciteit van Nuenen-West opnieuw te
herzien, zeker als het regionale woonbeleid, waar de plancapaciteit van Nuenen
West toch aan ten grondslag ligt, veranderd.

Beantwoording:
1. Hier wordt bedoeld: de betaalbaarheid voor de huurder van de sociale huunuoning mag
niet onder druk komen te staan vanwege investeringen in duurzaamheid door de corporatie. Het kan zijn dat door de duurzaamheidsinvesteringen in de woning de huur wat hoger wordt, maar de energierekening wordt juist lager. De totale woonlasten voor de huurder (de betaalbaarheid, gevormd door huur en energierekening) mogen dus niet stijgen
door de verduurzaming.

2.

Niet alle projecten waren/zijn in lijn met wat Nuenen nodig heeft. Voor een aantal doelgroepen bestaan nog opgaven waaruoor we niet genoeg plancapaciteit hebben. Waar we
proiecten kunnen bijsturen, doen we dat dan ook. Denk hierbij aan de herprogrammering
van de Emmastraat waar uw raad mee heeft ingestemd: van tweekappers naar levensloopbestendige woningen. Dit kan echter lang niet overalvanwege gemaakte afspraken.
We hebben in Nuenen-West te maken met bestaande afspraken over het woningbouwprogramma (aantallen en aantal sociale woningen). Het nader invullen van het woningbouwprogramma in Nuenen-Wesf rs een doorlopend proces. In 2019 hebben we in overleg met de regio en de betreffende ontwikkelaar het aantal sociale huurwoningen in het
programma vergroot. Verder werken we hier aan plannen voor tijdelijke woningen, vooruitlopend op permanente bouw. En ook voor specifieke doelgroepen zoeken we hier naar
ruimte.
Grootschalige programmatische herzieningen willen we nu niet opvoeren. Dit heeft juridische en financiële consequenties, en zorgt ook voor verdere vertraging. Gezien de krapte
op de woningmarkt is dat niet wenselijk. Verder is het goed te weten dat het programma
in Nuenen-West met veel eengezinswoningen in een dorpse setting nabij de stad erg
aantrekkelijk is voor (jonge) gezinnen uit Nuenen, het Stedelijk Gebied Eindhoven en uit
andere plaatsen. Het woningbouwprogramma zorgt hiermee voor de gewenste verjonging van onze gemeente.

Het woningbouwprogramma is een thema dat we kunnen meenemen in de bredere evaluatie die we rond Nuenen-West met uw raad willen opzetten.
Met vriendelijke groet,
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Gemeente Nuenen

RAADSVOORSTEL
Datum raadsvergadering:
Datum B&W-besluit:
Afdeling:
Behandelend ambtenaar:
Portefeuillehouder:
Corsanummer:

9 juli 2020
19 mei 2020
Ontwikkeling en handhaving
G. van der Bruggen
C. van Brakel
2020.06067

Onderwerp
Programma Wonen 2020-2030
Beslispunten
1. Programma Wonen 2020-2030 vast te stellen;
2. Bijbehorende Nota van Zienswijzen vast te stellen;
3. Hiermee de Sectorale Structuurvisie Wonen 2013-2020 (2014) en het Addendum Sectorale
Structuurvisie Wonen 2013-2020 (2016) in te trekken.
Inleiding
Het woonbeleid van onze gemeente is aan een herziening toe. Niet alleen vanwege het
verlopen van de periode waarop de Sectorale Structuurvisie Wonen betrekking had, maar
vooral ook omdat de woningmarkt de afgelopen járen is veranderd. Onze regio kende in deze
periode een enorme economische groei, waardoor ook de vraag naar woningen sterk is
toegenomen. Dit heeft mede tot gevolg dat het er bepaald niet gemakkelijker op is geworden
voor een aan aantal doelgroepen op de Nuenense woningmarkt, waaronder jongeren en
ouderen. Ook zien we andere ontwikkelingen waar we op in willen spelen, zoals de
verduurzaming en de extramuralisering van de zorg.
Wat willen we bereiken
Scherper dan in het voorgaande beleidsstuk leggen we de focus op doelgroepen die het lastig
hebben op de Nuenense woningmarkt. Voor deze doelgroepen voelen wij een maatschappelijke
verantwoordelijkheid: we willen een woningvoorraad die iedereen kansen biedt (inclusiviteit).
Het verbeteren van het functioneren van de woningmarkt is niet gemakkelijk. We zijn onder
meer afhankelijk van economische ontwikkelingen en landelijk beleid. Ook ontwikkelen en
verhuren we zelf (bijna) geen woningen. Het is daarom vooral belangrijk te komen tot goede
afspraken met onder meer ontwikkelaars en corporaties, met bijbehorende regels en
arrangementen. Het vereist ook een lange adem en consistentie. Hiertoe is een actueel,
aansprekend en breed gedragen woonbeleid noodzakelijk.
Met het Programma Wonen 2020-2030 beschikken we nu over actueel woonbeleid, dat
gestoeld is op onderzoek voor de gemeente Nuenen, past binnen regionale kaders en tot stand
is gekomen met inbreng van inwoners en relevante organisaties. Door het Programma Wonen
2020-2030 kunnen we de komende 10 jaar gerichter werken aan onder meer
woningbouwprojecten, het ruimtelijk beleid en aan volkshuisvestelijk beleid (zoals
prestatieafspraken).
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De richtinggevende uitspraken:
1. We zijn trots op ons dorpse woonmilieu. Dit willen we behouden en versterken.
2. De bestaande voorraad willen we energiezuiniger en levensloopbestendiger krijgen waarbij
de vastgoedeigenaar verantwoordelijk is en de gemeente een informerende/faciliterende rol
heeft.
3. We leggen de focus op specifieke doelgroepen op de Nuenense woningmarkt.
4. We zetten in op differentiatie van het woningaanbod om onze doelgroepen te bedienen en
doorstroming op gang te brengen, zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw.
5. We zetten in op het uitbreiden van de sociale huurvoorraad met oog voor de specifieke
doelgroepen.
6. Focus op andere woningtypes via transformatie en inbreiding, waaronder op
centrumlocaties.
7. Onze inwoners wonen met veel plezier in onze gemeente. We hebben een actieve
gemeenschap met een rijk verenigingsleven en een goed voorzieningenniveau. Maar om
dat zo te houden is meer nodig dan het bouwen en onderhouden van woningen. Net zo
belangrijk is het investeren in een leefbare en levensloopgeschikte woonomgeving.
Dit Programma Wonen vormt het beleidskader en geeft richting aan. Om Jan Schaefer te
parafraseren: ‘in beleid kun je niet wonen’. Het is dus zaak om de komende járen te komen tot
concrete uitwerking. Daarom is gekozen voor een Programma en niet voor een Visie. Elk
hoofdstuk heeft daarom een paragraaf met uitvoeringsrichtingen.
Argumenten
1.1 Het Programma Wonen is tot stand gekomen met veel inbreng van anderen
Het nieuwe woonbeleid is tot stand gekomen met allerlei inbreng. Raadsleden zijn twee keer
gevraagd zich uit te spreken, via een informele sessie in mei 2019 en via de bespreking van
een Commissienotitie in november 2019. Verder zijn corporaties en huurdersorganisaties
diverse malen betrokken. Inwoners hebben zich uitgesproken op de druk bezochte Avond van
het Wonen 23 september 2019. Eerder op die dag hebben corporaties, huurders, ontwikkelaars,
bouwers, zorgpartijen en makelaars meegedacht over het Programma Wonen '(Woonlab’).
Betrokkenen zijn ook uitgenodigd om een zienswijze te geven nadat het Programma ter inzage
is gelegd. De ínhoud van het Programma is gepresenteerd aan en besproken met de
Adviesraad Sociaal Domein. Het advies van de Adviesraad is inhoudelijk meegenomen in de
Nota van Zienswijzen.
1.2 Het Programma Wonen is gestoeld op onderzoek voor de gemeente Nuenen
Het Programma is gestoeld op het lokale Woningmarktonderzoek dat in 2018 door Companen
in opdracht van de gemeente Nuenen en de corporaties is uitgevoerd. Hiermee hebben we een
scherp zicht op de opgaven.
1.3 Het Programma Wonen past binnen regionale kaders
De afgelopen járen hebben we in het Stedelijk Gebied Eindhoven intensief samengewerkt op
het gebied van wonen. Denk hierbij aan de Regionale Visie op Wonen, de Woondeal, de
regionale woonruimteverdeling, et cetera. De kaders die hieruit voortvloeien zijn opgenomen in
het Programma Wonen.
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1.4 Het Programma Wonen is mede opgesteld door Companen
Het Programma Wonen 2020-2030 is een gemeentelijk stuk. Het is opgesteld met hulp van
Companen. Companen is een gerenommeerd bedrijf op het gebied van woningmarktonderzoek
en -beleid. Door het inschakelen van Companen is sprake geweest van een frisse kijk met
voorbeelden van elders in het land, ligt er een solide inhoudelijke onderzoeksbasis onder het
beleid en is in gesprekken met inwoners en organisaties sprake geweest van een
onafhankelijke moderator.
1.5 Het Programma Wonen vormt een bouwsteen voor het Omgevingsbeleid
Het proces om te komen tot het Programma Wonen is gevoerd in nauwe samenwerking met het
traject rond de Omgevingsagenda. Hierdoor is dit inhoudelijk goed afgestemd. Het Programma
wonen vormt een bouwsteen voor de Omgevingsvisie.
1.6 Duurzaamheid heeft een voorname rol in het Programma Wonen 2020-2030
De verduurzaming van de woningvoorraad heeft een voorname plek in het Programma Wonen.
2.1 De Nota van Zienswijzen geeft aan welke zienswijzen zijn binnengekomen en bevat ook
een inhoudelijke reactie
Het Programma Wonen heeft in februari en maart 2020 6 weken ter inzage gelegen. Hier is een
beperkt aantal reacties op gekomen. In deze nota geven we hiervan de inhoudelijke hoofdlijnen
en wordt vanuit de gemeente een reactie gegeven. Volledigheidshave gaan we in de Nota van
Zienswijzen ook in op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.
Kanttekeningen en alternatieven
n.v.t.
Wat gaan we daarvoor doen
Randvoorwaarden
n.v.t.
Planning
Het Programma Wonen is een beleidskader. De uitvoering zal de komende járen ter hand
worden genomen.
Communicatie
Via de gemeentelijke website hebben we gedurende de totstandkoming gecommuniceerd, over
de Avond van het Wonen en de ter visie legging. Zodra de raad het beleid heeft vastgesteld,
zullen we de definitieve versie en de Nota van Zienswijzen publiceren.
Wat mag het kosten
N.v.t.
Integraliteit/Duurzaamheid
Zie argument 1.6. Gedurende de totstandkoming zijn op verschillende momenten de relevante
vakdisciplines betrokken.
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Evaluatie
Het Programma Wonen is een beleidskader. De uitvoering zal de komende járen ter hand
worden genomen. We willen de voortgang op het thema wonen jaarlijks monitoren en met de
raad delen.
Bijlagen
1. Raadsvoorstel Programma Wonen 2020-2030 - 2020.06067
2. Programma Wonen 2020-2030 - 2020.02313
3. Infographic Programma Wonen 2020-2030 - 2020.02315
4. Nota van Zienswijzen bij Programma wonen 2020-2030 - 2020.05073
5. Advies ASD - 2020.06425

Burgemeester en wethouders van Nuenen,
de secretaris,

M. Arents

de burgei

-/Houben MBA
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Onderwerp:
Programma Wonen 2020-2030

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juli 2020
gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet;

BESLUIT:

1. Programma Wonen 2020-2030 vast te stellen;
2. Bijbehorende Nota van Zienswijzen vast te stellen;
3. Hiermee de Sectorale Structuurvisie Wonen 2013-2020 (2014) en het Addendum Sectorale
Structuurvisie Wonen 2013-2020 (2016) in te trekken.

Aldus vastgesteld in zijn openbare
vergadering van 9 juli 2020
DE RAAD VOORNOEMD,

M-ÖP. Laurenssen

M.J. Ho

n MBA
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