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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Αντικείμενο  του  παρόντος  τιμολογίου  είναι  ο  καθορισμός  τιμών  μονάδος  των  εργασιών,  που  είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης
που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών,
όπως περιγράφονται  αναλυτικά  παρακάτω,  οι  οποίες  θα εκτελεστούν  στην  περιοχή του  Έργου.  Οι  τιμές
μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες
απαιτούνται  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  εκτέλεση  των  εργασιών,  σύμφωνα  και  με  τα  λοιπά  Τεύχη
Δημοπράτησης.
Καμιά  αξίωση  ή  αμφισβήτηση  δεν  μπορεί  να  θεμελιωθεί,  ως  προς  το  είδος  και  την  απόδοση  των
μηχανημάτων,  τις  ειδικότητες  και  τον  αριθμό  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  και  την  δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το προϋπολογιζόμενο
άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες
συνθέτουν  το φυσικό αντικείμενο  του Έργου.  Στις  τιμές  μονάδος  αυτές,  ενδεικτικά και  όχι  περιοριστικά,
περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1.1.1  Κάθε  είδους  επιβάρυνση  των  ενσωματουμένων  υλικών  από  φόρους,  τέλη,  δασμούς,  έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων
των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 
1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών,
μεταφοράς  τους  στις  θέσεις  εκτέλεσης  των  εργασιών,  αποθήκευσης,  φύλαξης,  επεξεργασίας  τους  (αν
απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών,
τις  σταλίες  των  μεταφορικών  μέσων  και  τις  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  εκτός  των  ειδικών
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
 Ομοίως  οι  δαπάνες  για  την  φορτοεκφόρτωση  και  μεταφορά  (με  την  σταλία  μεταφορικών  μέσων)  των
πλεοναζόντων  ή/και  ακατάλληλων  προϊόντων  εκσκαφών  και  λοιπών  υλικών,  σε  κατάλληλους  χώρους
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με
την  Εγκύκλιο  αρ.  πρωτ.  οικ  4834/25-1-2013  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
 Ως #κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους# νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την
παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.
1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές  εταιρείες,  ή  σε  άλλους  ημεδαπούς  ή/και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  κλπ.),
δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
(αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης
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(πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως)
κ.λπ.,  του  πάσης  φύσεως  προσωπικού  (εργατοτεχνικού  όλων  των  ειδικοτήτων  οδηγών  και  χειριστών
οχημάτων  και  μηχανημάτων,  τεχνιτών  συνεργείων,  επιστημονικού  προσωπικού  και  των  επιστατών  με
εξειδικευμένο αντικείμενο,  ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται  για την κατασκευή του έργου, επί
τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου,
εάν προβλέπεται,  την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης.
1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ'
όσον  προβλέπονται  από  τους  όρους  δημοπράτησης,  συγκροτημάτων  παραγωγής  θραυστών  υλικών
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών,
κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα
και  των  παραγομένων  προϊόντων  μέχρι  τις  θέσεις  ενσωμάτωσής  τους  στο  Έργο,  καθώς  και  η
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών,  η καθαίρεση των υποδομών τους
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε
βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
Οι  ως  άνω όροι  για  την  αποξήλωση  των μονάδων  και  αποκατάσταση  των χώρων έχουν  εφαρμογή  στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,
1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την
λήψη  των  απαιτουμένων  προστατευτικών  μέτρων,  οι  δαπάνες  των  μέτρων  προστασίας  των  όμορων
κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών,  της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων,  της
αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών
κ.λπ.,  καθώς  και  οι  δαπάνες  των  μέτρων  προστασίας  των  έργων  σε  κάθε  φάση  της  κατασκευής  τους
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την
οριστική παραλαβή τους. 
1.1.8  Οι  δαπάνες  διεξαγωγής  των  ελέγχων  ποιότητος  και  οι  δαπάνες  κατασκευής  των  πάσης  φύσεως
"δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις,
εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)
1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού
και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου,
στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά
επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών,
χειριστών,  βοηθών  και  τεχνιτών,  τα  καύσιμα,  τα  λιπαντικά  και  λοιπά  αναλώσιμα,  τα  ανταλλακτικά,  οι
επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως
σταλίες  και  καθυστερήσεις  (που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  Κυρίου  του  Έργου),  η
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται  επίσης  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  του  εφεδρικού  εξοπλισμού  που  διατηρείται  σε
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και
τυχόν  προσωρινών αποθέσεων και  επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης  λατομείων,  ορυχείων
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κλπ.  πλην  των  περιπτώσεων  που  στα  οικεία  άρθρα  του  παρόντος  Τιμολογίου  αναφέρεται  ρητά  ότι  η
μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 
  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις
προβλεπόμενες  από  την  Μελέτη  του  Έργου  προδιαγραφές,  λαμβανομένων  υπόψη  των  σχετικών
περιβαλλοντικών όρων 
1.1.11  Οι  επιβαρύνσεις  από  καθυστερήσεις,  μειωμένη  απόδοση  και  μετακινήσεις  μηχανημάτων  και
προσωπικού που οφείλονται:
(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 
(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών
(υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 
(γ)   στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις  αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς
(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.), 
(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών,
γεωτεχνικών  κ.α.),  καθώς  και  στις  λοιπές  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  που  προβλέπονται  στα  τεύχη
δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε
άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε
αιτία  (π.χ.  εορτές,  εργασίες  συντήρησης  οδικού δικτύου και  υποδομών,  βλάβες  σε  άλλα έργα,  εκτέλεση
άλλων έργων κλπ.).
1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και  ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχημάτων στις θέσεις
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1)  Οι  δαπάνες  προσωρινών  γεφυρώσεων  ορυγμάτων  πλάτους  έως  3,0  m,  για  την  αποκατάσταση  της
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 
(2)  Οι  δαπάνες  λήψης  προστατευτικών  μέτρων  για  την  απρόσκοπτη  και  ασφαλή  κυκλοφορία  πεζών  και
οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των
ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται
ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για
την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών
και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.
1.1.13  Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,  αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.)
που  απαιτούνται  για  την  χάραξη  των  επιμέρους  στοιχείων  του  έργου,  οι  δαπάνες  σύνταξης  μελετών
εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο
του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες
ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης
αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]), 
1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του
έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες
λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης
φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.1.15  Η  δαπάνη  σύνταξης  των  αναπτυγμάτων  και  πινάκων  οπλισμού  σκυροδεμάτων  (όταν  αυτοί  δεν
περιλαμβάνονται στη μελέτη.
1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με
ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 
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1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών
ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων)
καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων
νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.18  Οι  δαπάνες  που  απορρέουν  από  δικαιώματα  κατοχυρωμένων  μεθόδων  και  ευρεσιτεχνιών  που
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα
του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών,
όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης
των  προσωρινών  κατασκευών  και  περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  των  χώρων  (προσβάσεων,
προσπελάσεων,  δαπέδων  εργασίας  κ.λπ.)  εκτός  εάν  υπάρχει  έγγραφη  αποδοχή  της  Υπηρεσίας  για  την
διατήρησή τους.
1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν
εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για
την  πρόκληση  ζημιών  και  φθορών  στα  δίκτυα  αυτά  θα  φέρει,  τόσο  αστικά  όσο  και  ποινικά  και  μέχρι
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε
είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την
διακίνηση  βαρέως  εξοπλισμού  του  Αναδόχου  (π.χ.  μεταφορικών  μέσων  μεγάλης  χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων
της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.1.22 Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την
ασφαλή  διακίνηση  εξοπλισμού  και  υλικών κατασκευής  του  Έργου  (μίσθωση  ή  εξασφάλιση  δικαιωμάτων
διέλευσης  από  ιδιωτική  έκταση,  κατασκευή  των  οδών  ή  βελτίωση  υπαρχουσών,  σήμανση,  συντήρηση),
καθώς και  οι  δαπάνες  εξασφάλισης  των αναγκαίων χώρων απόθεσης  των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων
προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες,  αν απαιτείται,  εξασφάλιση σχετικών αδειών,
κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων
μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.1.23  Οι  δαπάνες  των  προεργασιών  στις  παλιές  ή  νέες  επιφάνειες  οδοστρωμάτων  για  την  εφαρμογή
ασφαλτικών  επιστρώσεων  επ'  αυτών,  όπως  π.χ.  σκούπισμα,  καθαρισμός,  δημιουργία  οπών  αγκύρωσης
(πικούνισμα),  καθώς  και  οι  δαπάνες  μεταφοράς  και  απόθεσης  των  προϊόντων  που  παράγονται  ως
αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.
1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων
κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον
Ανάδοχο χωρίς  ιδιαίτερη αμοιβή,  όπως μελέτες  σύνθεσης  σκυροδεμάτων και  ασφαλτομιγμάτων,  μελέτες
ικριωμάτων κ.λπ.
1.1.26 Οι  δαπάνες  έκδοσης  των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις  αρμόδιες  Αρχές,  την
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο
στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.27  Οι  δαπάνες  λήψης  μέτρων  για  την  εξασφάλιση  της  συνεχούς  και  απρόσκοπτης  λειτουργίας  των
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης,
τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα
όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
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(2)  θα  επιβαρυνθεί  υπέρμετρα  η  λειτουργικότητα  των  δικτύων  αν  ο  Ανάδοχος  δεν  λάβει  μέτρα  για  να
αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.
Οι  τιμές  μονάδας  του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται  κατά το ποσοστό  Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.)  και
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν
να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις
ή υποχρεώσεις  αυτού,  όπως δαπάνες διοίκησης και  επίβλεψης του Έργου,  σήμανσης εργοταξίων,  φόροι,
δασμοί,  ασφάλιστρα,  τόκοι  κεφαλαίων  κίνησης,  προμήθειες  εγγυητικών  επιστολών,  έξοδα  λειτουργίας
γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση
των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών,
όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α)   Σταθερά  έξοδα,  δηλαδή  άπαξ  αναλαμβανόμενα  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  τα  οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
-(1)  Εξασφάλισης  και  διαρρύθμισης  εργοταξιακών  χώρων,  για  την  ανέγερση  κύριων  και  βοηθητικών
εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  π.χ.   γραφείων,  εργαστηρίων και  λοιπών εγκαταστάσεων  του Αναδόχου ή
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
-(2)  Ανέγερσης  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή  άλλων,  εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
-(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
-(4)  Εξοπλισμού   κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  για  τη  διασφάλιση  λειτουργικής
ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς
και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
-(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου,
καθώς  και  οι  δαπάνες  αποκατάστασης  των  χώρων  κατά  τρόπο  αποδεκτό   και  σύμφωνα  με  τους
εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
-(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί,
οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης
με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.
-(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν
περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.
-(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας),
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
-(9) Για φόρους.
-(10) Για εγγυητικές.
-(11) Ασφάλισης του έργου.
-(12) Προσυμβατικού σταδίου.
-(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
-(14)  Για  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  (π.χ.  εξεύρεσης  χώρων  γραφείων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων,
χρηματοοικονομικών  εξόδων,  απαιτήσεως  για  μελέτες  που  μπορεί  να  προκύψουν  κατά  την  πορεία  των
εργασιών,  εκτεταμένες  διαφωνίες  και  απαίτηση  ισχυρής  νομικής  υποστήριξης,  απαιτήσεις  για  μέτρα
προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).
(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
-(1)  Χρήσεως -  λειτουργίας  των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και  ευκολιών (περιλαμβάνει  τη χρήση των
εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)
-(2)  Προσωπικού γενικής  επιστασίας  και  διοίκησης  του Αναδόχου και  υπό την  προϋπόθεση  μόνιμης  και
αποκλειστικής  απασχόλησης  στο  έργο  (σε  περίπτωση  μη  μόνιμης  και  αποκλειστικής  απασχόλησης  θα
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λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι
δαπάνες  για  προβλεπόμενες  νόμιμες  αποζημιώσεις.  Το  επιστημονικό  προσωπικό  και  οι  επιστάτες,  με
εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.
-(3) Νομικής υποστήριξης 
-(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση
-(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων
-(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού 
-(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
-(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
-(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
-(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  έδρας
επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
  Εάν  προκύψει  ανάγκη  εκτέλεσης  εργασιών  που  παρουσιάζουν  διαφορετικά  χαρακτηριστικά  έναντι
παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο
παράδειγμα:
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC
κ.λπ.
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα
των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής
και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα
της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:
     DN / DM 
  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.
Αν  δεν  υπάρχει  μικρότερη  διάμετρος  ως  DM  θα  χρησιμοποιείται  η  αμέσως  μεγαλύτερη  υπάρχουσα
διάμετρος.
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος
τιμολογίου  (12  mm),  θα  γίνεται  αναγωγή  της  επιφάνειας  της  χρησιμοποιούμενης  πλάκας  σε  επιφάνεια
συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 
     DN / 12
           όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος
Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική
ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 
     ΒN / 240 
           όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική
εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα
περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
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2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
2.1.1  Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται  είτε  βάσει  των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε  βάσει
μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη
των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να
επιβεβαιώσει  την  ορθότητα  των  επιμετρητικών  στοιχείων  που  υποβάλει  ο  Ανάδοχος.  Ο  Ανάδοχος
υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη
της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως
ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο
παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία,  ο τρόπος και  η μονάδα επιμέτρησης,  καθώς και  ο τρόπος πληρωμής
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του
παρόντος Τιμολογίου. 
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου,  που αναφέρεται  σε μια τιμή
μονάδας,  ορίζει  ότι  η εν λόγω τιμή αποτελεί  πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του
συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες  δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο
πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι  όροι του
παρόντος.
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ             
  Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα            
* Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει
από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 
* Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και
μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος
ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη
εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή
κρουστικού εξοπλισμού.
*  Ως  "βράχος"  χαρακτηρίζεται  το  συμπαγές  πέτρωμα  που  δεν  μπορεί  να  εκσκαφθεί  εάν  δεν  χαλαρωθεί
προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές
σφύρες).  Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από
0,50 m3.
* Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί
από  πυριγενή  πετρώματα  και  οι  ισχυρώς  τσιμεντωμένες  κροκάλες  ή  αμμοχάλικα,  θλιπτικής  αντοχής
μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλεύονται με το
ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 
Τα  κυριότερα  είδη  κιγκαλερίας,  τα  οποία  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  (ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά)  να
προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
  Χειρολαβές
-  Πλήρες  ζεύγος  χειρολαβών  για  στρεπτά  ξύλινα  θυρόφυλλα  (μέσα-έξω)  με  τις  ανάλογες  ειδικές  πλάκες
στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και  ένδειξη κατάληψης (πράσινο-
κόκκινο), όπου απαιτείται.
-  Πλήρες  ζεύγος  χειρολαβών  για  στρεπτά  ξύλινα  θυρόφυλλα  (μέσα-έξω)  με  τις  ανάλογες  ειδικές  πλάκες
στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς
ασφαλείας.
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- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα),  με μηχανισμό
ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με
κλειδαριά ασφαλείας.
  Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω -
κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
  Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις
πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα έλεγχου, με συσκευή
μικροκυμάτων
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού
προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα
οικεία  άρθρα  του  παρόντος  Τιμολογίου,  η  δε  τοποθέτηση  περιλαμβάνεται  στην  τιμή  του  κάθε  είδους
κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Οι  εργασίες  χρωματισμών  επιμετρώνται  σε  τετραγωνικά  μέτρα (m²)  επιφανειών  ή  σε  μέτρα μήκους  (m)
γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις
επιμετρούμενες  επιφάνειες  αφαιρείται  κάθε  άνοιγμα,  οπή  ή  κενό  και  από  τα  γραμμικά  στοιχεία  κάθε
ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 
Η  εφαρμογή  συντελεστών  θα  γίνεται  όπως  ορίζεται  παρακάτω,  ενώ  η  αντιδιαβρωτική  προστασία  των
σιδηρών  επιφανειών  επιμετράται  ανά  kg  βάρους  των  σιδηρών  κατασκευών,  εκτός  εάν  αναφέρεται
διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα
ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο
για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί
όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο "Γενικοί Όροι".



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ     Σελίδα 9

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική
χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που
εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία
έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 
Σε  όλες  τις  τιμές  εργασιών  χρωματισμών  περιλαμβάνονται  οι  αναμίξεις  των  χρωμάτων,  οι  δοκιμαστικές
βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται
σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί  ασφαλείας  του  ασχολούμενου  στις
οικοδομικές  εργασίες  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  και  η  εργασία  αφαιρέσεως  και  επανατοποθετήσεως
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη
επιφάνεια  των  χρωματισμών  υπολογίζεται  ως  το  γινόμενο  της  απλής  συμβατικής  επιφάνειας
κατασκευαζόμενου  κουφώματος  (βάσει  των  εξωτερικών  διαστάσεων  του  τετράξυλου  ή  τρίξυλου)  ή  της
καταλαμβανόμενης  από  μεταλλική  θύρα  ή  κιγκλίδωμα  πλήρους,  απλής  επιφάνειας,  επί  συμβατικό
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
α/α_________Είδος_____________________________________________Συντελεστής    
1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι 
___οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
____α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) _______________________ 2,30
____β) με κάσα επί δρομικού τοίχου ___________________________ 2,70
____γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου ___________________________ 3,00
2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές με υαλοπίνακες που 
   καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
____α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)_______________________ 1,90
____β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου __________________________ 2,30
____γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου __________________________ 2,60
3. Υαλοστάσια 
____α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)_______________________ 1,00
____β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου __________________________ 1,40
____γ) με κάσσα επί μπατικού _________________________________ 1,80
____δ) παραθύρων ρολλών ______________________________________ 1,60
____ε) σιδερένια _____________________________________________ 1,00
4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, 
___γερμανικού) πλην ρολλών ___________________________________ 3,70
5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
___διαστάσεων σιδηρού πλαισίου________________________________ 2,60
6. Σιδερένιες θύρες
____α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα ____________________ 2,80
____β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές __________ 2,00
____γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) _________ 1,00
____δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ ______________ 1,60
7. Προπετάσματα σιδηρά 
____α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα _____________________________ 2,50
____β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα ________________________________ 1,00
____γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) _____________________________ 1,60 
8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά 
____α) απλού ή συνθέτου σχεδίου ______________________________ 1,00
____β) πολυσυνθέτου σχεδίου __________________________________ 1,50   
9. Θερμαντικά σώματα



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ     Σελίδα 10

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερμαντικών σωμάτων
 
2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
1.  Τα  αναφερόμενα  στην  συνέχεια  στοιχεία  προελεύσεως,  σκληρότητας  και  χρώματος  μαρμάρων  είναι
ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται.  Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν
σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την
σκληρότητα  και  τις  λοιπές  ιδιότητες.  Άλλωστε  και  οι  τιμές  διάθεσης  των  μαρμάρων  κάθε  περιοχής
διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν
ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο.
2.  Οι  τιμές  για  την  πλήρη  εργασία  αναφέρονται  σε  μάρμαρο  προέλευσης  Βέροιας,  λευκό,  εξαιρετικής
ποιότητος (extra),  σκληρό ή  μαλακό  κατά περίπτωση,  και  είναι  ευνόητο  ότι  είναι  απλώς ενδεικτικές  για
επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.
3.  Ο Μελετητής αφού επιλέξει  τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου  που  θα  χρησιμοποιήσει  στο έργο (λ.χ.
χρώμα,  υφή,  σκληρότητα,  διαθεσιμότητα  στην  περιοχή του  έργου),  πρέπει  να  κάνει  έρευνα  αγοράς,  να
διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ'  αυτήν να προσθέσει  την τιμή
"φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου
και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου.
Επειδή οι  τιμές  των μαρμάρων  διαφέρουν σημαντικά,  είναι  σκόπμο η  επιλογή του τύπου να γίνεται  σε
συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.
4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN
12058: Natural stone fooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες -
Απαιτήσεις  και  ΕΛΟΤ  EN  1469:  Natural  stone  cladding  -  Προϊόντα  από  φυσικούς  λίθους  -  Πλάκες  για
επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-
2007.
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
-1 Πεντέλης:        Λευκό
-2 Κοκκιναρά:       Τεφρόν
-3 Κοζάνης:         Λευκό
-4 Αγ. Μαρίνας:     Λευκό συνεφώδες
-5 Καπανδριτίου:    Κιτρινωπό
-6 Μαραθώνα:        Γκρί
-7 Νάξου:           Λευκό
-8 Αλιβερίου:       Τεφρόχρουν - μελανό
-9 Μαραθώνα:        Τεφρόχρουν - μελανό
-10 Βέροιας:         Λευκό
-11 Θάσου:           Λευκό
-12 Πηλίου:          Λευκό
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
-1 Ερέτριας:        Ερυθρότεφρο
-2 Αμαρύνθου:       Ερυθρότεφρο
-3 Δομβραϊνης Θηβών:Μπεζ
-4 Δομβραϊνης Θηβών:Κίτρινο
-5 Δομβραϊνης Θηβών:Ερυθρό
-6 Στύρων:          Πράσινο
-7 Λάρισας:         Πράσινο
-8 Ιωαννίνων:       Μπεζ
-9 Φαρσάλων:        Γκρι
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-10 Ύδρας:           Ροδότεφρο πολύχρωμο
-11 Διονύσου:        Χιονόλευκο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
-1 Ιωαννίνων:       Ροδόχρουν
-2 Χίου:            Τεφρό
-3 Χίου:            Κίτρινο
-4 Τήνου:           Πράσινο
-5 Ρόδου:           Μπεζ
-6 Αγίου Πέτρου:    Μαύρο
-7 Βυτίνας:         Μαύρο
-8 Μάνης:           Ερυθρό
-9 Ναυπλίου:        Ερυθρό
-10 Ναυπλίου:        Κίτρινο
-11 Μυτιλήνης:       Ερυθρό πολύχρωμο
-12 Τρίπολης:        Γκρι με λευκές φέτες
-13 Σαλαμίνας:       Γκρι ή πολύχρωμο
-14 Αράχωβας:        καφέ           
5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με
τα άρθρα 61.30 και 61.31. 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται
με το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή
του άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με
τις  εργασίες  αλουμινίου,  με  το  άρθρο 78.34 και  στην  περίπτωση μη επίπεδης  με  το  άρθρο 78.35.  Στην
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34
και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α.   Οι  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου  που  φέρουν  την  σήμανση  [*]  παραπλεύρως  της
αναγραφόμενης  τιμής  σε  ΕΥΡΩ  δεν  συμπεριλαμβάνουν  την  δαπάνη  της  καθαρής  μεταφοράς  των,  κατά
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
*** (Στον κωδικό του άρθρο προστίθεται το .Μ)
 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει  στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα
στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

 Για  τον  προσδιορισμό  της  ως  άνω  δαπάνης  του  μεταφορικού  έργου  καθορίζονται  οι  ακόλουθες  τιμές
μονάδας σε ευρώ #/m3.km
Σε αστικές περιοχές      
 - απόσταση < 5 km      0.28      
 - απόσταση >= 5 km     0,21      
Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και 
χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)      
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 - απόσταση < 5 km      0,22 
 - απόσταση >= 5 km     0,18  
Εκτός πόλεως  
 *-οδοί καλής βατότητας  
 - απόσταση < 5 km      0,20  
 - απόσταση >= 5 km     0,19  
 *-οδοί κακής βατότητας  
 - απόσταση < 5 km      0,25  
 - απόσταση >= 5 km     0,21  
 *-εργοταξιακές οδοί  
 - απόσταση < 3 km      0,22  
 - απόσταση >= 3 km     0,20  

Oι  τιμές  αυτές  έχουν  εφαρμογή  στον  προσδιορισμό  της  τιμής  του  αστερίσκου  [*][.Μ]  των  άρθρων  του
παρόντος  τιμολογίου των οποίων οι  εργασίες  επιμετρώνται  σε  κυβικά μέτρα (m3),  κατά τον  τρόπο που
καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο
υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην
τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο
κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).
Β.  Στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου  που  φέρουν την  σήμανση  [**]  παρατίθεται  η  τιμή  που
αναλογεί  στην καθαρή εργασία  (φατούρα)  και  τα βοηθητικά υλικά.  Οταν  διαφοροποιούνται  τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά  των  κυρίων  ενσωματουμένων  υλικών,  έναντι  αυτών  που  αναφέρονται  στο  Περιγραφικό
Αρθρο,  η  Δημοπρατούσα  Αρχή  θα  προσαρμόζει  ανάλογα  τις  τιμές  εφαρμογής  (περιπτώσεις  ξυλείας,
καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).
*** (Στον κωδικό του άρθρο προστίθεται το -Φ)  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο  του  παρόντος  τιμολογίου  είναι  ο  καθορισμός  τιμών  μονάδος  των  εργασιών,  που  είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης
που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών,
όπως περιγράφονται  αναλυτικά  παρακάτω,  οι  οποίες  θα εκτελεστούν  στην  περιοχή του  Έργου.  Οι  τιμές
μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες
απαιτούνται  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  εκτέλεση  των  εργασιών,  σύμφωνα  και  με  τα  λοιπά  Τεύχη
Δημοπράτησης.
 Καμιά  αξίωση  ή  αμφισβήτηση  δεν  μπορεί  να  θεμελιωθεί,  ως  προς  το  είδος  και  την  απόδοση  των
μηχανημάτων,  τις  ειδικότητες  και  τον  αριθμό  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  και  την  δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
 Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόμενο
άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες
συνθέτουν  το φυσικό αντικείμενο  του Έργου.  Στις  τιμές  μονάδος  αυτές,  ενδεικτικά και  όχι  περιοριστικά,
περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
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1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού,
ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους
μεταφορικών του μέσων. 
1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών,
μεταφοράς  τους  στις  θέσεις  εκτέλεσης  των  εργασιών,  αποθήκευσης,  φύλαξης,  επεξεργασίας  τους  (αν
απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών,
τις  σταλίες  των  μεταφορικών  μέσων  και  τις  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  εκτός  των  ειδικών
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
 Ομοίως  οι  δαπάνες  για  την  φορτοεκφόρτωση  και  μεταφορά  (με  την  σταλία  μεταφορικών  μέσων)  των
πλεοναζόντων  ή/και  ακατάλληλων  προϊόντων  εκσκαφών  και  λοιπών  υλικών,  σε  κατάλληλους  χώρους
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με
την  Εγκύκλιο  αρ.  πρωτ.  οικ  4834/25-1-2013  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
 Ως #κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους# νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την
παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.
1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές  εταιρείες,  ή  σε  άλλους  ημεδαπούς  ή/και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  κλπ.),
δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
(αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης
(πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως)
κ.λπ.,  του  πάσης  φύσεως  προσωπικού  (εργατοτεχνικού  όλων  των  ειδικοτήτων  οδηγών  και  χειριστών
οχημάτων  και  μηχανημάτων,  τεχνιτών  συνεργείων,  επιστημονικού  προσωπικού  και  των  επιστατών  με
εξειδικευμένο αντικείμενο,  ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται  για την κατασκευή του έργου, επί
τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται,  την  λήψη  και  μεταφορά  των  δοκιμίων  και  την  εκτέλεση  ελέγχων  και  δοκιμών,  είτε  στο
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης.
1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ'
όσον  προβλέπονται  από  τους  όρους  δημοπράτησης,  συγκροτημάτων  παραγωγής  θραυστών  υλικών
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
 Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών,
κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα
και  των  παραγομένων  προϊόντων  μέχρι  τις  θέσεις  ενσωμάτωσής  τους  στο  Έργο,  καθώς  και  η
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών,  η καθαίρεση των υποδομών τους
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε
βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
Οι  ως  άνω όροι  για  την  αποξήλωση  των μονάδων  και  αποκατάσταση  των χώρων έχουν  εφαρμογή  στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
 (α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
 (β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,
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1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την
λήψη  των  απαιτουμένων  προστατευτικών  μέτρων,  οι  δαπάνες  των  μέτρων  προστασίας  των  όμορων
κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών,  της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων,  της
αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών
κ.λπ.,  καθώς  και  οι  δαπάνες  των  μέτρων  προστασίας  των  έργων  σε  κάθε  φάση  της  κατασκευής  τους
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την
οριστική παραλαβή τους. 
1.8  Οι  δαπάνες  διεξαγωγής  των  ελέγχων  ποιότητος  και  οι  δαπάνες  κατασκευής  των  πάσης  φύσεως
"δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις,
εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)
1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού
και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου,
στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά
επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών,
χειριστών,  βοηθών  και  τεχνιτών,  τα  καύσιμα,  τα  λιπαντικά  και  λοιπά  αναλώσιμα,  τα  ανταλλακτικά,  οι
επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως
σταλίες  και  καθυστερήσεις  (που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  Κυρίου  του  Έργου),  η
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
 Περιλαμβάνονται  επίσης  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  του  εφεδρικού  εξοπλισμού  που  διατηρείται  σε
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και
τυχόν  προσωρινών αποθέσεων και  επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης  λατομείων,  ορυχείων
κλπ.  πλην  των  περιπτώσεων  που  στα  οικεία  άρθρα  του  παρόντος  Τιμολογίου  αναφέρεται  ρητά  ότι  η
μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*])
 *** Στον κωδικό του άρθρου έχει προστεθεί [.Μ]
 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις
προβλεπόμενες  από  την  Μελέτη  του  Έργου  προδιαγραφές,  λαμβανομένων  υπόψη  των  σχετικών
περιβαλλοντικών όρων 
1.11  Οι  επιβαρύνσεις  από  καθυστερήσεις,  μειωμένη  απόδοση  και  μετακινήσεις  μηχανημάτων  και
προσωπικού που οφείλονται:
 (α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 
 (β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών
(υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 
 (γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις  αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς
(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.), 
 (δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
 (ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών,
γεωτεχνικών  κ.α.),  καθώς  και  στις  λοιπές  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  που  προβλέπονται  στα  τεύχη
δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε
άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
 (στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
 (ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε
αιτία  (π.χ.  εορτές,  εργασίες  συντήρησης  οδικού δικτύου και  υποδομών,  βλάβες  σε  άλλα έργα,  εκτέλεση
άλλων έργων κλπ.).
1.12  Οι  δαπάνες  λήψης  μέτρων  για  την  ομαλή  και  ασφαλή  διακίνηση  πεζών  και  οχημάτων  στις  θέσεις
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
 -(1)  Οι  δαπάνες  προσωρινών  γεφυρώσεων  ορυγμάτων  πλάτους  έως  3,0  m,  για  την  αποκατάσταση  της
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 
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 -(2)  Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των
ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται
ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για
την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών
και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.
1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού  δικτύου,  εγκατάστασης  χωροσταθμικών  αφετηριών  κ.λπ.)  που
απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής
(όταν  απαιτείται  για  την  προσαρμογή  των  στοιχείων  της  οριστικής  μελέτης  στο  ακριβές  ανάγλυφο  του
εδάφους  ή  υφιστάμενες  κατασκευές),  κατασκευαστικών  σχεδίων  και  σχεδίων  λεπτομερειών,  οι  δαπάνες
ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης
αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]), 
1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του
έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες
λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης
φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.15  Η  δαπάνη  σύνταξης  των  αναπτυγμάτων  και  πινάκων  οπλισμού  σκυροδεμάτων  (όταν  αυτοί  δεν
περιλαμβάνονται στη μελέτη.
1.16  Οι  δαπάνες  ενημέρωσης  των  οριζοντιογραφιών  της  μελέτης  με  τα  στοιχεία  των  εντοπιζομένων  με
ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 
1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή
στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  παροχέτευσης  προς  φυσικό  ή  τεχνητό  αποδέκτη  υδάτων)
καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων
νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.18  Οι  δαπάνες  που  απορρέουν  από  δικαιώματα  κατοχυρωμένων  μεθόδων  και  ευρεσιτεχνιών  που
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα
του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών,
όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης
των  προσωρινών  κατασκευών  και  περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  των  χώρων  (προσβάσεων,
προσπελάσεων,  δαπέδων  εργασίας  κ.λπ.)  εκτός  εάν  υπάρχει  έγγραφη  αποδοχή  της  Υπηρεσίας  για  την
διατήρησή τους.
1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν
εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για
την  πρόκληση  ζημιών  και  φθορών  στα  δίκτυα  αυτά  θα  φέρει,  τόσο  αστικά  όσο  και  ποινικά  και  μέχρι
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις  για κάθε
είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την
διακίνηση  βαρέως  εξοπλισμού  του  Αναδόχου  (π.χ.  μεταφορικών  μέσων  μεγάλης  χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων
της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.22 Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την
ασφαλή  διακίνηση  εξοπλισμού  και  υλικών κατασκευής  του  Έργου  (μίσθωση  ή  εξασφάλιση  δικαιωμάτων
διέλευσης  από  ιδιωτική  έκταση,  κατασκευή  των  οδών  ή  βελτίωση  υπαρχουσών,  σήμανση,  συντήρηση),
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καθώς και  οι  δαπάνες  εξασφάλισης  των αναγκαίων χώρων απόθεσης  των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων
προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες,  αν απαιτείται,  εξασφάλιση σχετικών αδειών,
κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων
μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.23  Οι  δαπάνες  των  προεργασιών  στις  παλιές  ή  νέες  επιφάνειες  οδοστρωμάτων  για  την  εφαρμογή
ασφαλτικών  επιστρώσεων  επ'  αυτών,  όπως  π.χ.  σκούπισμα,  καθαρισμός,  δημιουργία  οπών  αγκύρωσης
(πικούνισμα),  καθώς  και  οι  δαπάνες  μεταφοράς  και  απόθεσης  των  προϊόντων  που  παράγονται  ως
αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.
1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων
κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον
Ανάδοχο χωρίς  ιδιαίτερη αμοιβή,  όπως μελέτες  σύνθεσης  σκυροδεμάτων και  ασφαλτομιγμάτων,  μελέτες
ικριωμάτων κ.λπ.
1.26  Οι  δαπάνες  έκδοσης  των  απαιτουμένων  αδειών  εκτέλεσης  εργασιών  από  τις  αρμόδιες  Αρχές,  την
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο
στα τεύχη δημοπράτησης.
1.27  Οι  δαπάνες  λήψης  μέτρων  για  την  εξασφάλιση  της  συνεχούς  και  απρόσκοπτης  λειτουργίας  των
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης,
τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα
όταν:
 -(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
 -(2)  θα επιβαρυνθεί  υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει  μέτρα για να
αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.
Οι  τιμές  μονάδας  του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται  κατά το ποσοστό  Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.)  και
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν
να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις
ή υποχρεώσεις  αυτού,  όπως δαπάνες διοίκησης και  επίβλεψης του Έργου,  σήμανσης εργοταξίων,  φόροι,
δασμοί,  ασφάλιστρα,  τόκοι  κεφαλαίων  κίνησης,  προμήθειες  εγγυητικών  επιστολών,  έξοδα  λειτουργίας
γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση
των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών,
όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, και διακρίνεται σε:
 (α)  Σταθερά  έξοδα,  δηλαδή  άπαξ  αναλαμβανόμενα  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  τα  οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
 -(1)  Εξασφάλισης  και  διαρρύθμισης  εργοταξιακών  χώρων,  για  την  ανέγερση  κύριων  και  βοηθητικών
εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  π.χ.  γραφείων,  εργαστηρίων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
 -(2)  Ανέγερσης  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή  άλλων,  εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
 -(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
 -(4)  Εξοπλισμού  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  για  τη  διασφάλιση  λειτουργικής
ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς
και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
 -(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου,
καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
Περιβαλλοντικούς Όρους.
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 -(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί,
οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης
με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.
 -(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν
περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.
 -(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας),
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 -(9) Για φόρους.
 -(10) Για εγγυητικές.
 -(11) Ασφάλισης του έργου.
 -(12) Προσυμβατικού σταδίου.
 -(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
 -(14)  Για  επισφαλή έξοδα πάσης  φύσεως (π.χ.  εξεύρεσης  χώρων γραφείων και  λοιπών εγκαταστάσεων,
χρηματοοικονομικών  εξόδων,  απαιτήσεως  για  μελέτες  που  μπορεί  να  προκύψουν  κατά  την  πορεία  των
εργασιών,  εκτεταμένες  διαφωνίες  και  απαίτηση  ισχυρής  νομικής  υποστήριξης,  απαιτήσεις  για  μέτρα
προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).
 (β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
 -(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των
εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)
 -(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας  και  διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και
αποκλειστικής  απασχόλησης  στο  έργο  (σε  περίπτωση  μη  μόνιμης  και  αποκλειστικής  απασχόλησης  θα
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι
δαπάνες  για  προβλεπόμενες  νόμιμες  αποζημιώσεις.  Το  επιστημονικό  προσωπικό  και  οι  επιστάτες,  με
εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.
 -(3) Νομικής υποστήριξης 
 -(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση
 -(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων
 -(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού 
 -(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
 -(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
 -(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
 -(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας
επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
 Εάν  προκύψει  ανάγκη  εκτέλεσης  εργασιών  που  παρουσιάζουν  διαφορετικά  χαρακτηριστικά  έναντι
παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο
παράδειγμα:
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC
κ.λπ.
  Για  ονομαστική  διάμετρο  DN  χρησιμοποιούμενου  σωλήνα  διαφορετική  από  τις  αναφερόμενες  στα
υποάρθρα  των  αντιστοίχων  άρθρων  του  παρόντος  Τιμολογίου  και  για  αντίστοιχο  υλικό  κατασκευής,
κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:
   DN / DM 
  όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
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   DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.
  Αν  δεν  υπάρχει  μικρότερη  διάμετρος  ως  DM  θα  χρησιμοποιείται  η  αμέσως  μεγαλύτερη  υπάρχουσα
διάμετρος.
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
  Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος
τιμολογίου  (12  mm),  θα  γίνεται  αναγωγή  της  επιφάνειας  της  χρησιμοποιούμενης  πλάκας  σε  επιφάνεια
συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 
   DN / 12
  όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
  Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος
Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική
ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 
   ΒN / 240 
  όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική
εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα
περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.
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ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�
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ȣȜȚțȫȞ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĮȞȑȖİȡıȘȢ�ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�ĲȠȣ�țĮȜȠȣʌȚȠȪ�
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ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮȞİʌĲȣȖȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

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

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

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

a�ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�İȝĳĮȞȫȞ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�İʌȚʌȑįȦȞ��țĮȝʌȪȜȦȞ�Ȓ�țİțȜȚȝȑȞȦȞ�İȝĳĮȞȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ��ȝİ�
țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�ĲȪʌȠȣ�ǺǼȉȅ)250�Ȓ�ʌȜĮȞȚıȝȑȞİȢ�ıĮȞȓįİȢ�ıİ�ĮȡȓıĲȘ�țĮĲȐıĲĮıȘ��țĮȚȞȠȣȡȖȒȢ�
ȟȣȜİȓĮ�Ȓ�ȟȣȑȓĮ�ȝİ�ȜȚȖȫĲİȡİȢ�Įʌȩ�ʌȑȞĲİ�ȤȡȒıİȚȢ���ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȠȣ�
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȣ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ�ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������
�������ȀĮȜȠȪʌȚĮ�İȝĳĮȞȠȪȢ��ĮȞİʌȑȞįȣĲȠȣ��ȑȖȤȣĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�İʌȐȜİȚȥȘ�ĲȦȞ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ĮȞĲȚțȠȜȜȘĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ��Ș�
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȜĮıĲȚțȫȞ�ʌĮȡİȝȕȜȘȝȐĲȦȞ�ıĲĮ�įİıȓȝĮĲĮ�ĲȠȣ�ȟȣȜȩĲȣʌȠȣ�țĮȚ�Ș�ȣįĮĲȠ�ıĲİȖȒȢ�
ıĳȡȐȖȚıȘ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ĲȠȣ�ȟȣȜȩĲȣʌȠȣ��
ȉȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�ĮʌȠțȜİȓİȚ�ĲȘȞ�ĲĮȣĲȩȤȡȠȝȘ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ȅǿȀ��������ȆȡȩıșİĲȘ�
ĲȚȝȒ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�ıĮȞȚįȫȝĮĲȠȢ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮȞİʌĲȣȖȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�țĮȚ�ǼȓțȠıȚ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

aǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ȚıȠȝİȖȑșİȚȢ�ʌȜȐțİȢ�ȝĮȜĮțȠȪ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ��ʌȐȤȠȣȢ���FP��ıİ�
ĮȞĮȜȠȖȓĮ���ȑȦȢ����ĲİȝȐȤȚĮ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ȚıȠȝİȖȑșİȚȢ�ʌȜȐțİȢ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ��ȠȡșȠȖȦȞȚıȝȑȞİȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĳȣıȚțȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢ��
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ıȤȚıĲȠȪ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ��ĲĮ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲĮ�Ȓ�ȖİȞȚțȐ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ�
ıĲȡȫıİȦȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�țȠʌȒȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ��ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��ıĲȡȫıȘȢ��ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ�țĮȚ�
țĮșĮȡȚıȝȠȪ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��
2Ț�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�ǺȑȡȠȚĮȢ��Ȝİȣțȩ��
İȟĮȚȡİĲȚțȒȢ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��H[WUD�

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

Ǽȣȡȫ�� ȅȖįȩȞĲĮ�ĲȡȓĮ ¼������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

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



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ĲȡȓĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�ȃ������ǹȡșȡȠ�

a�$ʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ȖİȓıȠȣ�İʌȓıĲİȥȘȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȝİ�İʌȚıțİȣĮıĲȚțȩ�
İʌȠȟİȚįȚțȩ�țȠȞȓĮȝĮ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ȖİȓıȠȣ�İʌȓıĲİȥȘȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�
İʌȚıțİȣĮıĲȚțȩ�İʌȠȟİȚįȚțȩ�țȠȞȓĮȝĮ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ��İțĲİȜȠȪȝİȞȘ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�
ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞȐȝȚȟȘ�ĲȦȞ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�țĮȚ�ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ��
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��Į�Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�İʌĮȜİȓȥİȦȢ��ȕ�Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�țĮȚ�Ș�
ıĲİȡȑȦıȘ�ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ�ȠʌȜȚıȝȫȞ�ȝİ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȦȞ�ĮȖțȣȡȓȦȞ�Ȓ�țĮȡĳȓįȦȞ�ıĲȠ�
ȣʌȐȡȤȠȞ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮȚ�Ȗ�Ș�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȠȣ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ıİ�țĮșĮȡȒ�țĮȚ�ıĲİȖȞȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�ȖİȓıȠȣ�ıĲȠ�ʌȡȩĲİȡȠ�ıȤȒȝĮ�ĲȠȣ���ȉĮ�ĮȞȦĲȑȡȦ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�
ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĳȑȡȠȣȞ�ıȒȝĮȞıȘ�&(�
īİȞȚțȠȚ�ȩȡȠȚ�
�Į�ȁȩȖȦ�ĲȘȢ�ȝİȖȐȜȘȢ�ʌȠȚțȚȜȓĮȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�
ĮȣĲȫȞ�Ș�İʌȚȜȠȖȒ�ĲȠȣ�ʌȡȠȢ�İȞıȦȝȐĲȦıȘ�ȣȜȚțȠȪ�Ȓ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�ȣʌȩțİȚĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȑȖțȡȚıȘ�ĲȘȢ�
ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ȝİĲȐ�Įʌȩ�ıȤİĲȚțȒ�ʌȡȩĲĮıȘ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ��ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ�Įʌȩ�ĳȣȜȜȐįȚȠ�
ĲİȤȞȚțȫȞ�įİįȠȝȑȞȦȞ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�țĮȚ�ıĲȠȚȤİȓĮ�İʌȚĲȣȤȠȪȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȠȣ�
ıİ�ʌĮȡİȝĳİȡȒ�ȑȡȖĮ�
�ȕ��ȉĮ�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ�ȣȜȚțȐ�șĮ�ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ıĲȚȢ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȑȢ�
ĲȠȣȢ�ıȣıțİȣĮıȓİȢ�İʌȓ�ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�șĮ�ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�țĮĲ
�İȜȐȤȚıĲȠȞ�Ș�ȠȞȠȝĮıȓĮ�ĲȠȣ�
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ��ĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�
�Ȗ��Ǿ�ȤȡȒıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȝʌİȚȡȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ
�į��ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�Ș�ʌȡȠıȠȤȒ�ıĲĮ�ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ĭȪȜȜȠ�ǹıĳĮȜȠȪȢ�ȋȡȒıİȦȢ�ĲȠȣ�ȊȜȚțȠȪ�
�06'6��0DWHULDO�6DIHW\�'DWD�6KHHW��ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ�ĲȠȣ��ȉȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ʌȠȣ�
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�İțȐıĲȠĲİ�ȣȜȚțȩ�șĮ�İȓȞĮȚ�İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ȝİ�ĲĮ�
țĮĲȐȜȜȘȜĮ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȂǹȆ���ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�Ș�įĮʌȐȞȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȝȑĲȡȠ�ȝȒțȠȣȢ�ȖİȓıȠȣ�İʌȓıĲİȥȘȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȂȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�İȞȞȑĮ ¼������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ�ȃ������ǹȡșȡȠ�

aǼȜĮĳȡȐ�ȤȦȡȓıȝĮĲĮ��ʌİĲȐıȝĮĲĮ��İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�.1$8)��ıȪıĲȘȝĮ�:������ıȣȞȠȜȚțȠȪ�
ʌȐȤȠȣȢ����PP��Įʌȩ�ȝȠȞȩ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�ıțİȜİĲȩ�țĮȚ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝȓĮȢ�ȩȥȘȢ�ȝİ�įȚʌȜȑȢ�
ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ��Ș�ȝȓĮ�țȠȚȞȒ�İıȦĲİȡȚțȒ�țĮȚ�Ș�įİȪĲİȡȘ�ĮȞșȣȖȡȠʌȣȡȐȞĲȠȤȘ�İȟȦĲİȡȚțȒ��
ʌȐȤȠȣȢ������PP��ȝȠȞȒȢ�ȩȥİȦȢa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼȜĮĳȡȐ�ȤȦȡȓıȝĮĲĮ��ʌİĲȐıȝĮĲĮ��İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�.1$8)��ıȪıĲȘȝĮ�:������ıȣȞȠȜȚțȠȪ�
ʌȐȤȠȣȢ����PP��Įʌȩ�ȝȠȞȩ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�ıțİȜİĲȩ�țĮȚ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝȓĮȢ�ȩȥȘȢ�ȝİ�įȚʌȜȑȢ�
ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ��Ș�ȝȓĮ�țȠȚȞȒ�İıȦĲİȡȚțȒ�țĮȚ�Ș�įİȪĲİȡȘ�ĮȞșȣȖȡȠʌȣȡȐȞĲȠȤȘ�İȟȦĲİȡȚțȒ�
ʌȐȤȠȣȢ������PP��ȝȠȞȒȢ�ȩȥİȦȢ��ȝİ�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȩ�ȘȤȠȝȠȞȦĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ�Įʌȩ�ʌȜȐțİȢ�
ȠȡȣțĲȠȕȐȝȕĮțĮ�ʌȐȤȠȣȢ���ȝȝ�țĮȚ�ȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��Ș�ʌȡȠȢ�ȣʌȠįȠȤȒ�
ȑĲȠȚȝȦȞ�ĳȪȜȜȦȞ�șȣȡȓįȦȞ�Ȓ�ĳȪȜȜȦȞ�șȣȡȫȞ��ȝȘ�ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ıĲȘȞ�ĮȟȓĮ�ĲȦȞ�
ȤȦȡȚıȝȐĲȦȞ����
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į�ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȠȣ�ıțİȜİĲȠȪ�įȚĮ�țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�Įʌȩ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȐ�ĳȪȜȜĮ�
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘȢ�ȜĮȝĮȡȓȞĮȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ������ȝȝ��ʌȐȤȠȣȢ�����ȝȝ�ʌȠȣ�șĮ�ĮʌȑȤȠȣȞ�ȝİĲĮȟȪ�
ĲȠȣȢ�ĲȠ�ʌȠȜȪ�����ȝ�țĮȚ�Įʌȩ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ʌȠȣ�șĮ�ĮʌȑȤȠȣȞ�ĲȠ�ʌȠȜȪ�����ȝ��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ıȪıĲȘȝĮ�ĲȪʌȠȣ�:����ĲȘȢ�.1$8)��
ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ĮȞĮȖțĮȓİȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�İȞȚıȤȪıİȚȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȣʌȠįȠȤȒ�
ĲȦȞ�ʌȚȞȐțȦȞ�Ȓ�ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȫȞ�ĳȦȜȑȦȞ�ʌȠȣ�ĮȞĮȡĲȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ĲȠȚȤȠʌȑĲĮıȝĮ��İȚįȚțȑȢ�
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ�ȡȐȕįȠȚ��ȖȐȞĲȗȠȚ��ȖȦȞȓİȢ�țĮȚ�țȠȤȜȚȦĲȠȓ�ıȣȞįȑıȝȠȚ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦıȘȢ��
ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠȚ�ȝİ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ�ȕȪıȝĮĲĮ�ȝȘȤĮȞȚțȒȢ�Ȓ�ȤȘȝȚțȒȢ�ĮȖțȪȡȦıȘȢ��țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�
ȝȠȡĳȠıȓįȘȡȠȢ��ȠȚ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȑȢ�įȚĮĲȠȝȑȢ��ĲĮ�ȕȪıȝĮĲĮ��ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�țĮȚ�ĲĮ�
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮșȫȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�ıĲȠȞ�
ȣĳȚıĲȐȞİȞȠ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�ıțİȜİĲȩ�
ȕ�Ǿ�İʌȑȞįȣıȘ�ĲȠȣ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�ıțİȜİĲȠȪ�ȝİ�įȚʌȜȑȢ�ʌȜȐțİȢ�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ�ȝȓĮȢ�ȩȥȘȢ��Ș�ȝȓĮ�
țȠȚȞȒ�İıȦĲİȡȚțȒ�țĮȚ�Ș�įİȪĲİȡȘ�ĮȞșȣȖȡȠʌȣȡȐȞĲȠȤȘ�İȟȦĲİȡȚțȒ�ĲȪʌȠȣ�.1$8)�ʌȐȤȠȣȢ�



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�����ȝȝ�Ș�țȐșİ�ȝȓĮ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤȒȝĮĲȠȢ��ʌȜȐĲȠȣȢ�țĮȚ�ȝȒțȠȣȢ��țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ������ȝİ�
ıȒȝĮȞıȘ�&(��ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȑȞįȣıȘ�ĲȠȓȤȦȞ�Ȓ�ȐȜȜȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ʌȜȘȞ�ȥİȣįȠȡȠĳȫȞ��İȝȕĮįȠȪ�
İĲȠȓȝȠȣ�ĳȪȜȜȠȣ�ȐȞȦ�ĲȦȞ������P����
Ȗ�Ǿ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȪ�ȘȤȠȝȠȞȦĲȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�Įʌȩ�ʌȜȐțİȢ�
ȠȡȣțĲȠȕȐȝȕĮțĮ�ʌȐȤȠȣȢ���ȝȝ�ʌȠȣ�ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ıțİȜİĲȩ�įȚĮ�țĮȡĳȓįȦȞ�Ȓ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�
ĮȞȠȟİȓįȦĲȦȞ�ıȣȞįȑıİȦȞ��ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ���
į�ȉȠ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�ıĲȠțȐȡȚıȝĮ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȚıȤȪȠȣıİȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ��
țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ��ĮʌȩȜȘȟȘ�ĲȠȚȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ�ʌȠȣ�įİȞ�ıȣȞĮȞĲȠȪȞ�
țȐșİĲĮ�ĲȠȓȤȠȣȢ��İȜİȣșİȡȘ�ʌȜİȣȡȐ��țĮȚ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȠȣ�ʌİĲȐıȝĮĲȠȢ�ıĲĮ�įȐʌİįĮ�
țĮȚ�ȠȡȠĳȑȢ��ȝȑıȦ�țȠȤȜȚȦĲȫȞ�ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ�
İ��ȀȐșİ�ȝȓțȡȠȨȜȚțȩ�ȩʌȦȢ�ȕȓıȝĮĲĮ��ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ�ȘȤȠȝȠȞȦĲȚțȒ�ĲĮȚȞȓĮ��ȕȓįİȢ��ȣȜȚțȐ�
ıĲȠțĮȡȓıȝĮĲȠȢ�ĮȡȝȫȞ�ȝİĲȐ�ȣĮȜȠĲĮȚȞȓĮȢ��ĲİȜİȚȫȝĮĲĮ��țȜʌ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȚıȤȪȠȣıİȢ�
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�țĮȚ�ĲȚȢ�İȞĲȠȜȑȢ�ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ���
ȆȜȒȡȘȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıĲİȡȑȦıȘȢ��ȣȜȚțȐ�țĮȚ�
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ�
ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�șȑıȘȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ʌİĲȐıȝĮĲȠȢ����
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�ȠțĲȫ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǹ����ȃ��ǹ������ǹȡșȡȠ��

aȀǹĬǹǿȇǼȈǾ�ȆǼǽȅǻȇȅȂǿȍȃ�Ȁǹǿ�ȀȇǹȈȆǼǻȅȇǼǿĬȇȍȃa
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǿȀ������
īȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮșĮȓȡİıȘ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ�țĮȚ�țȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȦȞ�Įʌȩ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�Ȓ�ȐȠʌȜȠ�
ıțȣȡȩįİȝĮ��Ȓ�ȐȜȜĮ�ȣȜȚțȐ���Ȓ�ıȣȞįȣĮıȝȩ�ĮȣĲȫȞ��ȝİĲȐ�ĲȦȞ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȞ�țĮȚ�ĲȘȢ�
ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠȚȩȞĲȦȞ�țĮșĮȓȡİıȘȢ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ʌȡȠȢ�ĮʌȩȡȡȚȥȘ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠıȪȞșİıȘ�ĲȦȞ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�
țȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȦȞ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�Ȓ�įȚĮ�ȤİȚȡȩȢ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�
țĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȡȠȢ�ĮʌȩȡȡȚȥȘ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��Ș�
įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�ĲȣȤȩȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�İȞĮʌȠșȑıİȚȢ�țĮȚ�İʌĮȞĮĳȠȡĲȫıİȚȢ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�
ȤĮȝȑȞȠȣȢ�ȤȡȩȞȠȣȢ�țĮȚ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ıĲĮȜȓĮ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ���ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țȜʌ��Ș�įĮʌȐȞȘ�
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȘȢ�ĲİȜȚțȒȢ�ȠȝĮȜȒȢ�İʌȓʌİįȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȦȞ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ�ȫıĲİ�ȞĮ�
ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ�Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ�ĲȘȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ�ĮʌȠțȩȝȚıȘȢ�țĮȚ�
ȤȡȒıȘȢ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲĮ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȝȑĲȡĮ�ȣȖȚİȚȞȒȢ�țĮȚ�
ĮıĳȐȜİȚĮȢ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ȗȘȝȚȐȢ�ʌȠȣ�șĮ�ʌȡȠțȜȘșİȓ�ıİ�
įȓțĲȣĮ�țȠȚȞȒȢ�ȦĳȑȜİȚĮȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�țȐșİ�ȐȜȜȘ�įĮʌȐȞȘ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
ȑȞĲİȤȞȘ��ȑȖțĮȚȡȘ�țĮȚ�ĮıĳĮȜȒ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�țĮȚ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȜȠȚʌȠȪȢ�
ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
Ǿ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�șĮ�ȖȓȞİȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠȞ�ʌȡĮȖȝĮĲȚțȩ�ȩȖțȠ�ĲȦȞ�İțĲİȜİıȝȑȞȦȞ�țĮșĮȚȡȑıİȦȞ�
ȝȑȤȡȚ�ĲȠ�țĮșȠȡȚıȝȑȞȠ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ȕȐșȠȢ��ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ�ȩĲȚ�ȠȣįİȝȓĮ�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ�
șĮ�țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ�ıĲȠȞ�ĮȞȐįȠȤȠ�ȖȚĮ�İʌȚʌȜȑȠȞ�țĮșĮȚȡȑıİȚȢ�İțĲȩȢ�İȐȞ�įȠșİȓ�İȞĲȠȜȒ�Įʌȩ�
ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�ȖȚĮ�ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞȠȣȢ�ȜȩȖȠȣȢ�
ȈȘȝİȚȫȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�
ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȚȩȞĲȦȞ�țĮșĮȓȡİıȘȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�țĮșĮȓȡİıȘȢ��ȝİĲȐ�ĲȘȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ�ʌȑȞĲİ ¼������

�
ȅȂǹǻǹ�Ǻ��ȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ�ȄȊȁǿȃǼȈ�ǳ�ȂǼȉǹȁȁǿȀǼȈ���ȁȅǿȆǹ��ȉǼȁǼǿȍȂǹȉǹ

ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�ȃ������ǹȡșȡȠ�

aȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞĮ�ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�țĮȚ�ıȤİįȓȠȣ�ĲȠȣ�ĲȪʌȠȣ�ȆȊ��ĲȘȢ�
ȝİȜȑĲȘȢ�ʌȚıĲȐ�ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ�ĲȦȞ�ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ�ĮȡȓıĲȘȢ�
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ��ȝȠȞȩĳȣȜȜĮ�Ȓ�ʌȠȜȪĳȣȜȜĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�țĮȚ�įȚĮĳĮȞȑȢ�ıȣȞșİĲȚțȩ�
ĲȠȪȜȚa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞĮ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ�ĮȡȓıĲȘȢ�
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�ʌİȡĮıĲȐ�ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞĮ�ʌİȡȓ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳȠ�ȐȟȠȞĮ�ȝȠȞȩĳȣȜȜĮ�Ȓ�
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ʌȠȜȪĳȣȜȜĮ��ȝİ�ıĲĮșİȡȐ�Ȓ�ȩȤȚ�ĲȝȒȝĮĲĮ��ȠȚRȞįȒʌȠĲİ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�țĮȚ�ıȤİįȓȠȣ�ĲȠȣ�ĲȪʌȠȣ�
ȆȊ��ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�ʌȚıĲȐ�ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ�ĲȦȞ�ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȚȢ�ǼȉǼȆ�
�������������ȄȪȜȚȞĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ��țĮȚ�ǼȉǼȆ��������������ǻȚʌȜȠȓ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ȝİ�
İȞįȚȐȝİıȠ�țİȞȩ���ȝİ�įȚʌȜȠȪȢ�ȣĮȜȠʌȚȞȐțİȢ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ���PP�>ĮıĳĮȜİȓĮȢ
�/$0,1$7('��ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ���PP����PP���ȝİȝȕȡȐȞȘ�����PP��țİȞȩ���PP�țĮȚ�ĮʌȜȩȢ�
įȚĮĳĮȞȒȢ��PP@ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌİȡİȝȕȪıȝĮĲĮ�Įʌȩ�(3'0�Ȓ�ıȣȞĮĳȒ�țĮȚ�ıȚȜȚțȩȞȘ��ȝİ�ʌȘȤȐțȚĮ��
țĮȓĲȚĮ��ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ�İȟȦĲİȡȚțȩ�įȚĮțȠıȝȘĲȚțȩ�ȟȪȜȚȞȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�ȐȞȦșİȞ�ĲȠȣ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ��
ȩʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ȟȣȜİȓĮ��ıȚįȘȡȚțȐ��ȝİ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�ȖȡȪȜȜȠȣ��țĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�
ĮȞĮȖțĮȓĮ�ȣȜȚțȐ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�țĮȚ�ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ʌȡȠȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ĮțȩȜȠȣșİȢ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ�
��ȅȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ıȣȞįİĲȚțȐ�ȝȑıĮ��ȩʌȦȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ�İȞ�șİȡȝȫ�țĮȡĳȚȐ��
ȟȣȜȩȕȚįİȢ��ȟȣȜȠȣȡȖȚțȑȢ�țȩȜȜİȢ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�țĮȚ�
ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ��ȕȪıȝĮĲĮ�ȤȘȝȚțȐ�Ȓ�İțĲȠȞȠȪȝİȞĮ�țȜʌ�
��Ǿ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȘȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�ȝİ�ıȣȞĲȘȡȘĲȚțȐ�ȖİȞȚțȒȢ�ȤȡȒıȘȢ�ıİ�įȪȠ�ȤȑȡȚĮ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�
İȡȖĮıȓĮ�ȕĮĳȒȢ�ȝİ�ȠȚțȠȜȠȖȚțȐ�ȕİȡȞȓțȚĮ�Ȓ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ıİ�ĲȡȓĮ�ȤȑȡȚĮ��țĮĲȩʌȚȞ�ĮıĲȐȡȦıȘȢ��
ıİ�ĮʌȠȤȡȫıİȚȢ�ʌȠȣ�șĮ�ȣʌȠįİȚȤșȠȪȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȣʌȘȡİıȓĮ�
��ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ�ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ��ĮʌȩıȕİıȘȢ�țȡĮįĮıȝȫȞ�Ȓ�țȡȠȪıİȦȞ�Įʌȩ�
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ıȣȞșİĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ��ȠȚ�ȝĮıĲȓȤİȢ�ıĳȡȐȖȚıȘȢ�ĮȡȝȫȞ��ĮțȡȣȜȚțȑȢ��ıȚȜȚțȩȞȘȢ��
ʌȠȜȣȠȣȡĮȚșȐȞȘȢ�țȜʌ��
��ȉĮ�ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ�ĲȘȢ�țȐııĮȢ��ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�ĲȡȓĮ�ĮȞȐ�ȠȡșȠıĲȐĲȘ�țĮȚ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�ȑȞĮ�
ıĲȠ�ʌĮȞȦțȐıȚ�ȖȚĮ�ĲĮ�įȓĳȣȜȜĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ���Įʌȩ�İȞ�șİȡȝȫ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜȐȝĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ��[���PP��ȝĮȗȓ�ȝİ�ĲȘȞ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ�Ȓ�ĮȞȐȜȠȖȠ�ȣȜȚțȩ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�ĲȘȢ�
țȐııĮȢ�
��ȅȚ�ıȪȞįȑıȝȠȚ�ĮțĮȝȥȓĮȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘ�ʌȒȟȘ�
ĲȦȞ�țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�
��2Ț�İȞįİȤȩȝİȞİȢ�ıțȠĲȓİȢ�ıĳȡȐȖȚıȘȢ�ıĲȠ�țĮĲȦțȐıȚ��ıĲĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ�ȝİ�ʌȠįȚȐ�
��2Ț�ʌȡȠįȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞİȢ�ıĲȠ�İȡȖĮıĲȒȡȚȠ�ȣʌȠįȠȤȑȢ�ıĲȡȠĳȑȦȞ��ĲȣȤȩȞ�țȜİȚįĮȡȚȫȞ�țĮȚ�
ȜȠȚʌȫȞ�İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ�
��Ǿ�ıȒȝĮȞıȘ�ĲȦȞ�ĳȪȜȜȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȝȠȞȠıȒȝĮȞĲȘ�ĮȞĲȚıĲȠȓȤȘıȒ�ĲȠȣȢ�
��ȉĮ�ȟȪȜȚȞĮ�įȚĮțȠıȝȘĲȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ʌȠȣ�ʌȜĮȚıȚȫȞȠȣȞ�ĲĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ��ʌȚıĲȐ�ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ�
ĲȦȞ�ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ�
��ȉĮ�ʌȩȝȠȜĮ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�ȖȡȪȜȜȠȣ��ĮʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ�ĲȦȞ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞȦȞ�ĳȪȜȜȦȞ��İʌȚȜȠȖȒȢ�
ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ�
���ȅȜĮ�ĲĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ĮȞȐȡĲȘıȘȢ��ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ıĲȒȡȚȟȘȢ��ıĲȡȠĳȒȢ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�
ĲȘȢ�ĮıĳȐȜȚıȘȢ�țĮȚ�țȓȞȘıȒȢ�ĲȦȞ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ��İțĲȩȢ�ĮȣĲȫȞ�ʌȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�
İʌȩȝİȞȘ�ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ�Ȓ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ȡȘĲȐ�ıĲȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ȐȡșȡȠ�
��ȅȚ�įȚʌȜȠȓ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ʌȐȤȠȣȢ���PP�>ĮıĳĮȜİȓĮȢ�/$0,1$7('��ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ���PP�
���PP���ȝİȝȕȡȐȞȘ�����PP��țİȞȩ���PP�țĮȚ�ĮʌȜȩȢ�įȚĮĳĮȞȒȢ��PP@�țĮȚ�įȚĮĳĮȞȑȢ�ıȣȞșİĲȚțȩ�
ĲȠȪȜȚ�ıĲȘȞ�İȟȦĲİȡȚțȒ�Ȓ�İıȦĲİȡȚțȒ�ʌȜİȣȡȐ�ĲȠȣ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ��ıİ�ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�Ȓ�
ıİ�ȡȠȜȜȩ��ȖȚĮ�ʌĮȡİȝʌȩįȚıȘ�ȠȡĮĲȩĲȘĲĮȢ�ʌȡȠȢ�ĲȠ�İıȦĲİȡȚțȩ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�
ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ��
��Ǿ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞȠĲȢ�ĲȠȓȤȠȣ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ�ĲȠȣ�
țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ��įȘȜĮįȒ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�İʌȚıțİȣȒȢ�ĲȦȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�
ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ�ĲȠȣ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞȠȣ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ�ȫıĲİ�ȞĮ�ȝȘȞ�ȣʌȐȡȤȠȣȞ�ĮĲȑȜİȚİȢ�
ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ��ȉ���ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ȚıȤȪȠȣȞ�țĮȚ�ȖȚĮ�ȝİĲĮȕȠȜȑȢ�ĲȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ĲȘȢ�
ȕĮıȚțȒȢ�įȠȝȚțȒȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ�ȝȑȤȡȚ������ȆȑȡĮȞ�ĲȠȣ�ȦȢ�ȐȞȦ�ʌȠıȠıĲȠȪ�
ĮȣĲȠȪ��Ș�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ�ĲȚȝȒ��7���șĮ�ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ�ȕȐıİȚ�ĲȠȣ�ĲȪʌȠȣ��ȉ�� �ȉ��[��9����
>�����[�9�@���ȩʌȠȣ�9��Ƞ�ĮȡȤȚțȩȢ�ıȣȝȕĮĲȚțȐ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȢ�ıĲȠ�ĲȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȩȖțȠȢ�
ȟȣȜİȓĮȢ�țĮȚ�9��Ƞ�ȞȑȠȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ȑĲȠȚȝȠȣ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĲȠȣȢ�įȚʌȜȠȪȢ�
ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ʌȐȤȠȣȢ���PP�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĮʌȜȩȢ��P���

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

Ǽȣȡȫ�� ȆİȞĲĮțȩıȚĮ�İȞİȞȒȞĲĮ ¼�������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ�ȃ������ǹȡșȡȠ�

aĬȪȡİȢ�ȟȪȜȚȞİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�ĲȪʌȠȣ�ĬȊ��ĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ��Ȃİ�țȐııĮ�ȝʌĮĲȚțȒ��
ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP��ʌȚıĲȐ�ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ�ĲȦȞ�ĮʌȠȟȘȜȦșİȚıȫȞ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�șȪȡĮȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȒȢ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ�ĮȡȓıĲȘȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�ĲȪʌȠȣ�ĬȊ��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ĲȚȢ�ǼȉǼȆ��������������ȄȪȜȚȞĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ��	�
ǼȉǼȆ��������������ǻȚʌȜȠȓ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ȝİ�İȞįȚȐȝİıȠ�țİȞȩ��ȝİ�țĮșȡȑĳĲİȢ��ĲĮȝʌȜȐįİȢ��
Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ıȠȣȘįȚțȒ��ʌȜĮȓıȚȠ��ĲİȜȐȡȠ��șȣȡȠĳȪȜȜȦȞ�țȜʌ�ıĲȠȚȤİȓĮ��ʌȚıĲȐ�ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ�
ĲȦȞ�ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ�ĲȪʌȠȣ�ĬȊ��ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�ȝİ�ĳİȖȖȓĲȘ�țĮȚ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�
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��PP�>�/$0,1$7('��ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ���PP����PP���ȝİȝȕȡȐȞȘ�����PP��țİȞȩ���PP�țĮȚ�
ĮʌȜȩȢ�įȚĮĳĮȞȒȢ��PP@ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȦȞ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌİȡİȝȕȪıȝĮĲĮ�Įʌȩ�(3'0�Ȓ�ıȣȞĮĳȒ�țĮȚ�
ıȚȜȚțȩȞȘ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ȟȣȜİȓĮ�ȠȚ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ��Ș�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȘȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�ȝİ�
ıȣȞĲȘȡȘĲȚțȐ�ȖİȞȚțȒȢ�ȤȡȒıȘȢ�ıİ�įȪȠ�ȤȑȡȚĮ��Ș�ȕĮĳȒ�ĲȠȣ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȠȚțȠȜȠȖȚțȐ�
ȕİȡȞȓțȚĮ�Ȓ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ıİ�ĲȡȓĮ�ȤȑȡȚĮ��țĮĲȩʌȚȞ�ĮıĲȐȡȦıȘȢ��ıİ�ĮʌȠȤȡȫıİȚȢ�ʌȠȣ�șĮ�
ȣʌȠįİȚȤșȠȪȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȣʌȘȡİıȓĮ�ĲĮ�ıȚįȘȡȚțȐ�ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�Įʌȩ�İȞ�șİȡȝȫ�
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜȐȝĮ�ĲĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ�ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ�ĮʌȩıȕİıȘȢ�țȡĮįĮıȝȫȞ�Ȓ�
țȡȠȪıİȦȞ�Įʌȩ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ıȣȞșİĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ��ĲĮ�ȣȜȚțȐ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ȠȚ�ȤȦȞİȣĲȑȢ�
țȜİȚįĮȡȚȑȢ�țĮȚ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�İʌȚȜȠȖȒȢ�ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ��ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮșȫȢ�
țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȒȢ�ĲȘȢ��ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�
İȡȖĮıȓĮȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȤȦȞİȣĲȒȢ�țȜİȚįĮȡȚȐȢ�țĮȚ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�ǼʌȓıȘȢ�Ș�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞȠĲȢ�ĲȠȓȤȠȣ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ�ĲȠȣ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ��įȘȜĮįȒ�Ș�
İȡȖĮıȓĮ�İʌȚıțİȣȒȢ�ĲȦȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ�ĲȠȣ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞȠȣ�
țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ�ȫıĲİ�ȞĮ�ȝȘȞ�ȣʌȐȡȤȠȣȞ�ĮĲȑȜİȚİȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ�șȣȡȩĳȣȜȜȠȣ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ��P���

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

Ǽȣȡȫ�� ȉİĲȡĮțȩıȚĮ�İȞİȞȒȞĲĮ ¼�������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

a�ĭȑȡȠȞĲĮ�ıĲȠȚȤİȓĮ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠįȠțȠȪȢ�Ȓ�țȠȚȜȠįȠțȠȪȢ�ȪȥȠȣȢ�Ȓ�ʌȜİȣȡȐȢ�!����PPa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�ĳİȡȩȞĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠįȠțȠȪȢ�Ȓ�țȠȚȜȠįȠțȠȪȢ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ��ȝİ�ȪȥȠȢ�Ȓ�
ʌȜİȣȡȐ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ�Įʌȩ�����PP��ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�6���-��ȠʌȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�ȜȠȚʌȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��
țȐșİ�ıȤİįȓȠȣ��țĮȚ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�Ȓ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ�Ȓ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��
ıȣȞįİįİȝȑȞȦȞ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�țȠȤȜȓİȢ��ȝʌȠȣȜȩȞȚĮ��ȝİ�įȚʌȜȐ�ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ�ȝȑıĮ�Įʌȩ�
İȚįȚțȐ�įȚĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ�ȠʌȑȢ�țĮȚ�ȝİ�ʌĮȡİȝȕȠȜȒ�ĲȝȘȝȐĲȦȞ�İȜĮıȝȐĲȦȞ��Ȓ�ȝİ�
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ȑįȡĮıȒ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�
șİȝİȜȓȦıȘȢ�Ȓ�ȜȠȚʌȫȞ�įȠȝȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘ�ıȣȡȡȚțȞȦȝȑȞȠȣ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�țĮĲȐ�
Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�������ȝİ�ıȒȝĮȞıȘ�&(��
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ȤȡȒıȘ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ĮȞȣȥȦĲȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�
�Į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��ȩȜĮ�ĲĮ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�ıȪȞįİıȘȢ��ĲĮȣ��ıȣȞįİĲȒȡİȢ�İʌȑțĲĮıȘȢ��țȠȤȜȓİȢ�țȜʌ���
ıĲİȡȑȦıȘȢ��ȤȘȝȚțȐ�Ȓ�İțĲȠȞȠȪȝİȞĮ�ȕȪıȝĮĲĮ��ȝİ�ǼȣȡȦʌĮȧțȒ�ȉİȤȞȚțȒ�ǼȖțȡȚıȘ��Ǽȉǹ���
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�(7$*�����;;���țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ȩʌȠȣ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��ıĲȡȠĳİȓȢ��
ȡȐȠȣȜĮ�țȪȜȚıȘȢ�țȜʌ��Įʌȩ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�ȤȐȜȣȕĮ�Ȓ�İȞ�șİȡȝȫ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ�
��ĲĮ�ȣȜȚțȐ�ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ�țĮȚ�ĲĮ�İȞįİȤȩȝİȞĮ�ʌĮȡİȝȕȜȒȝĮĲĮ�ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ��ȞİȠʌȡȑȞȚȠ��
(3'0�țȜʌ��
��İȞįİȤȩȝİȞİȢ�ȝĮıĲȓȤİȢ�ıĳȡȐȖȚıȘȢ�ĮȡȝȫȞ�ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�
�ȕ��ǵĲĮȞ�ȝİĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ�ȖİȦȝİĲȡȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ıȚįȘȡȫȞ�
ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ��ıĲȘ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ʌȠȣ�Ș�ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�
ĲȘ�ȝȠȞȐįĮ�ȝȒțȠȣȢ�Ȓ�ĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ��Ș�ĲȚȝȒ�ĮȞĮʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ĮȞĮȜȠȖȚțȐ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȘȞ�
ĮȞĮȜȠȖȓĮ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ȕȐȡȠȣȢ�ȞȑĮȢ�țĮȚ�ʌĮȜĮȚȐȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��țĮĲĮıțİȣȒȢ

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�țĮȚ�ȅȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�ȃ������ǹȡșȡȠ�

aǼȜĮĳȡȪ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ʌȜȑȖȝĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ������PP�ȖȚĮ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȠȣ�ʌİĲȡȠȕȐȝȕĮțĮ�
ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ıİ�ȣʌİȡȣȥȦȝȑȞȠ�įȐʌİįȠ�ʌȐȞȦ�ıİ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�ıțİȜİĲȩa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼȜĮĳȡȪ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ʌȜȑȖȝĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ������PP�ȝİ�ȞİȣȡȫıİȚȢ�ʌȐıȘȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�țĮȚ�
ıȤȒȝĮĲȠȢ��ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ�ȝİ�İʌȚțȐȜȣȥȘ�ĳȪȜȜȦȞ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���FP�İʌȓ�
ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�ĲȝȘȝȐĲȦȞ�ȑȡȖȠȣ��
İʌȓ�ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ�ıțİȜİĲȠȪ�ȣʌİȡȣȥȦȝȑȞȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȠȣ�ʌİĲȡȠȕȐȝȕĮțĮ�ȝİ�
ȒȜȠȣȢ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮȚ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮșȫȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�
�Į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��ȩȜĮ�ĲĮ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�ıȪȞįİıȘȢ��ĲĮȣ��ıȣȞįİĲȒȡİȢ�İʌȑțĲĮıȘȢ��țȠȤȜȓİȢ�țȜʌ���



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ıĲİȡȑȦıȘȢ��ȤȘȝȚțȐ�Ȓ�İțĲȠȞȠȪȝİȞĮ�ȕȪıȝĮĲĮ��ȝİ�ǼȣȡȦʌĮȧțȒ�ȉİȤȞȚțȒ�ǼȖțȡȚıȘ��Ǽȉǹ���
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�(7$*�����;;��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ȩʌȠȣ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��
ıĲȡȠĳİȓȢ��ȡȐȠȣȜĮ�țȪȜȚıȘȢ�țȜʌ��Įʌȩ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�ȤȐȜȣȕĮ�Ȓ�İȞ�șİȡȝȫ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ�
��ĲĮ�ȣȜȚțȐ�ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ�țĮȚ�ĲĮ�İȞįİȤȩȝİȞĮ�ʌĮȡİȝȕȜȒȝĮĲĮ�ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ��ȞİȠʌȡȑȞȚȠ��
(3'0�țȜʌ��
��İȞįİȤȩȝİȞİȢ�ȝĮıĲȓȤİȢ�ıĳȡȐȖȚıȘȢ�ĮȡȝȫȞ�ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�įĮʌȑįȠȣ��

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�țĮȚ�ǼȓțȠıȚ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

a�ǼʌȑȞįȣıȘ�țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ�Ȓ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȑȞįȣıȘ�țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ�Ȓ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�İʌȓʌİįȘ�įȚȐĲȡȘĲȘ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�
ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ʌȐȤȠȣȢ������PP��İʌȓ�ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ�ıțİȜİĲȠȪ��țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĮȣĲȒȢ�ȝİ�
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ�țȠȤȜȚȠĳȩȡȠȣȢ�ȒȜȠȣȢ�ıĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȟȣȜȓȞȠȣ�ıțİȜİĲȠȪ��ıİ�ʌȣțȞȩ�
țȐȞȞĮȕȠ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ��ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į��Ǿ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ�ıțİȜİĲȠȪ��ʌİȡȓʌȠȣ������NJ�P���Įʌȩ�
ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȑȢ�įȚĮĲȠȝȑȢ�ĲȪʌȠȣ��8��țĮȚ�ȖȦȞȚĮțȐ�İȜȐıȝĮĲĮ�ʌȠȣ�ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ�ıĲȘȞ�
ĲȠȚȤȠʌȠȚȚĮ�Ȓ�ıĲȘȞ�ĳȑȡȠȣıĮ�ȣʌȠįȠȝȒ�ȝİ�ȕȜȒĲȡĮ�ȤȘȝȚțȠȪ�Ȓ�ȝȘȤĮȞȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�ȝȑıȦ�
�ȠȕȐȜ��ȠʌȫȞ�ȖȚĮ�įȚȩȡșȦıȘ�ĲȘȢ�țĮĲĮțȠȡȪĳȠȣ�ĲȠȣ�ĲȠȓȤȠȣ��ȣȜȚțȐ��ȝȑıĮ��ĮȞĮȜȫıȚȝĮ�țĮȚ�
İȡȖĮıȓĮ�
ȕ��Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�İʌȓ�ĲȠȣ�ıțİȜİĲȠȪ�ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ��ʌȐȞİȜȢ��Įʌȩ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıȝȑȞĮ�ĳȪȜȜĮ�
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘȢ�ȜĮȝĮȡȓȞĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����PP��ȝİ�įȚȐĲȡȘıȘ�ıİ�ʌȠıȠıĲȩ�����ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�
�ȠʌȑȢ�ĭ����PP�ĮȞȐ���PP���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ�ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ��ȣȜȚțȐ��
ȝȑıĮ��ĮȞĮȜȫıȚȝĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�İȞȞȑĮ ¼������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ�ȃ������ǹȡșȡȠ�

aȀĮĲĮıțİȣȒ�ȣʌȠįȠȝȒȢ�įĮʌȑįȠȣ��Įʌȩ�ʌȜȐțİȢ�ȝȠȡȚȠıĮȞȓįĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ����PP�ʌȠȣ�
ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�ȣʌȠįȠȝȒ�a
�.ȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȣʌȠįȠȝȒȢ�įĮʌȑįȠȣ��Įʌȩ�ʌȜȐțİȢ�ȝȠȡȚȠıĮȞȓįĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ����PP�ʌȠȣ�ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ�
ıĲȘȞ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�ȣʌȠįȠȝȒ��įİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ʌĮȡȠȪıĮ�ĲȚȝȒ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ�ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ��ȅȚ�ʌȜȐțİȢ�ȝȠȡȚȠıĮȞȓįĮȢ�İȚįȚțȠȪ�ȕȐȡȠȣȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�
����NJ�P���ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ȪȜȦıȘ�ȝİ�ʌȣțȞȩ�țȐȞȞĮȕȠ�����
���PP�țĮȚ�ıĲĮ�ȐțȡĮ�������PP��ȝİ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ�ȒȜȠȣȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����PP�
�țȠȡȝȩȢ�țİĳĮȜȒ�ȝİ�İȜȐȤȚıĲȠ�ȝȒțȠȢ�țȠȡȝȠȪ����PP�țĮȚ�İȜȐȤȚıĲȠȣ�ȕȐșȠȣȢ�İȚıȤȦȡȒıİȦȢ����
PP��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�
țĮĲĮıțİȣȒȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıĲİȡȑȦıȘȢ�ĲȘȢ�İʌȑȞįȣıȘȢ��ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�
ĲȩʌȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ�ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ�ĲȘȢ�ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȒȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȜȒȡȦȢ�țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȘȢ�İʌȑȞįȣıȘȢ��

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�įȪȠ ¼������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

a�ĬİȡȝȠ�ȘȤȠȝȩȞȦıȘ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ȠȡȣțĲȠȕȐȝȕĮțĮ�ʌȐȤȠȣȢ����PPa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ���ȘȤȠȝȩȞȦıȘ��ȠȡȠĳȫȞ��įĮʌȑįȦȞ��ĲȠȓȤȦȞ��țȜʌ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ȠȡȣțĲȠȕȐȝȕĮțĮ�
ʌȐȤȠȣȢ����PP��ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ����NJ�P���ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĮȣĲȫȞ��ȒĲȠȚ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�
İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������
�ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ��
īİȞȚțȠȚ�ȩȡȠȚ�
�Į��ȁȩȖȦ�ĲȘȢ�ȝİȖȐȜȘȢ�ʌȠȚțȚȜȓĮȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�
ĮȣĲȫȞ�ʌȠȣ�ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ�ıİ�țȐșİ�ȐȡșȡȠ�ĲȘȢ�ʌĮȡȠȪıĮȢ�İȞȩĲȘĲĮȢ��Ș�İʌȚȜȠȖȒ�ĲȠȣ�ʌȡȠȢ�
İȞıȦȝȐĲȦıȘ�ȣȜȚțȠȪ�Ȓ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�ȣʌȩțİȚĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȑȖțȡȚıȘ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ȝİĲȐ�Įʌȩ�



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ıȤİĲȚțȒ�ʌȡȩĲĮıȘ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ��ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ�Įʌȩ�ĳȣȜȜȐįȚȠ�ĲİȤȞȚțȫȞ�įİįȠȝȑȞȦȞ�ĲȠȣ�
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�țĮȚ�ıĲȠȚȤİȓĮ�İʌȚĲȣȤȠȪȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȠȣ�ıİ�ʌĮȡİȝĳİȡȒ�ȑȡȖĮ�
�ȕ��ȉĮ�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ�ȣȜȚțȐ�șĮ�ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ıĲȚȢ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȑȢ�
ĲȠȣȢ�ıȣıțİȣĮıȓİȢ�İʌȓ�ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�șĮ�ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�țĮĲ
�İȜȐȤȚıĲȠȞ�Ș�ȠȞȠȝĮıȓĮ�ĲȠȣ�
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ��ĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİȤȩȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ıĲȘȞ�ıȣıțİȣĮıȓĮ�
�Ȗ��Ǿ�ȤȡȒıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȝʌİȚȡȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ
�į��ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�Ș�ʌȡȠıȠȤȒ�ıĲĮ�ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ĭȪȜȜȠ�ǹıĳĮȜȠȪȢ�ȋȡȒıİȦȢ�ĲȠȣ�ȊȜȚțȠȪ�
�06'6��0DWHULDO�6DIHW\�'DWD�6KHHW��ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ�ĲȠȣ��ȉȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ʌȠȣ�
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�İțȐıĲȠĲİ�ȣȜȚțȩ�șĮ�İȓȞĮȚ�İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ȝİ�ĲĮ�
țĮĲȐȜȜȘȜĮ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȂǹȆ���ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�Ș�įĮʌȐȞȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ĲȑııİȡĮ ¼������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

a�ǻȐʌİįȠ�țȠȜȜȘĲȩ�Įʌȩ�ʌȜȐțİȢ�ıȣȞįȣĮıȝȑȞȦȞ�įȡȪȚȞȦȞ�ȜȦȡȓįȦȞa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǻȐʌİįȠ�țȠȜȜȘĲȩ�Įʌȩ�ʌȜȐțİȢ�ıȣȞįȣĮıȝȑȞȦȞ�įȡȪȚȞȦȞ�ȜȦȡȓįȦȞ��ĲȪʌȠȣ��ȝȦıĮȧț�ʌĮȡțȑ���
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȄȪȜȚȞĮ�țȠȜȜȘĲȐ�įȐʌİįĮ��
ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�țĮȚ�ıȤȑįȚȠ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ʌȐȤȠȣȢ���ȑȦȢ����PP�ʌȠȣ�
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ȝİ�İȚįȚțȒ�țȩȜȜĮ�ıİ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�ȩȝĮȜȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�İʌİȟİȡȖĮıȝȑȞȘ�
țĮȚ�țĮșĮȡȒ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�įȡȪȚȞȦȞ�ȜȦȡȓįȦȞ�țĮȚ�ĲȘȢ�țȩȜȜĮȢ��
ĲĮ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�țĮȚ�İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ�
ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠ�ȟȪıȚȝȠ�țĮȚ�ĲȡȓȥȚȝȠ�ĲȘȢ�ĲİȜȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ�ĲȡȓĮ�țĮȚ�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

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

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȂȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȟȚ�țĮȚ�ǼȓțȠıȚ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ�ȃ�������ǹȡșȡȠ��

aǼʌİȞįȪıİȚȢ�ǺĮșȝȓįȦȞ�ȕĮĲȒȡȦȞ��țĮȚ�ȝİĲȫʌȦȞ�ȡȓȤĲȚ��Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�įȡȣȩȢ��ȐȡȚıĲȘȢ�
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ��FP�țĮȚ��FP��ȕĮșȝȓįĮ�țĮȚ�ȝȑĲȦʌȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ��țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ�
��FP��ıİ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�ȣʌȠįȠȝȒ�a
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ǺĮșȝȓįȦȞ�ȕĮĲȒȡȦȞ��țĮȚ�ȝİĲȫʌȦȞ�ȡȓȤĲȚ��Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�įȡȣȩȢ��ȐȡȚıĲȘȢ�
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ��FP�țĮȚ��FP��ȕĮșȝȓįĮ�țĮȚ�ȝȑĲȦʌȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ��țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ�
��FP��ȝİĲȐ�İȡȖĮȜİȓȦȞ�ıİ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�ȣʌȠįȠȝȒ�Įʌȩ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ��įİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȘȞ�
ʌĮȡȠȪıĮ�ĲȚȝȒ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�İȞĲȠȜȒ�ĲȘȢ�ȣʌȘȡİıȓĮȢ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�İʌȑȞįȣıȘ�ȕĮșȝȓįȦȞ�ȕĮĲȒȡȦȞ��țĮȚ�ȝİĲȫʌȦȞ�ȡȓȤĲȚ��Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�įȡȣȩȢ�
ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ıĲİȡȑȦıȘ�ȝȑıȦ�ȚțĮȞȠȪ�ĮȡȚșȝȠȪ�ȟȣȜȩȕȚįȦȞ��ĮĳȠȪ�įȚĮȞȠȓȖȠȣȞ�ĳȡİȗȐĲİȢ�
ȠʌȑȢ�ıĲȘȞ�ȟȪȜȚȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�țĮĲĮıțİȣȒ�țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�İȞĲȠȡȝȓȦȞ�ȖȚĮ�
ıȪȞįİıȘ�ĲȦȞ�įȪȠ�ȟȪȜȚȞȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ĮȡıİȞȚțȩ�șȘȜȚțȩ��
ȆȜȒȡȘȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�țȠʌȒȢ��įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�İȡȖĮȜİȓȦȞ��
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıĲİȡȑȦıȘȢ��ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȚȢ�İȞĲȠȜȑȢ�ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ�
ȉȚȝȒ��ĮȞȐ���ȝȑĲȡȠ�ȝȒțȠȣȢ�ȕĮșȝȓįĮȢ��ȂȂ��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȂȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ����������������

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�įȫįİțĮ ¼�������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ������ǹȡșȡȠ��

a�ǹʌȩȟİıȘ�țĮȚ�ȕİȡȞȓțȦȝĮ�ȟȣȜȓȞȦȞ�įĮʌȑįȦȞa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ȜİȓĮȢ�
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�ȖȚĮ�ȕİȡȞȓțȦȝĮ��ʌȜȒȡȘȢ�ĮʌȩȟİıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�
ȝȘȤȐȞȘȝĮ�İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ�ȝİ�ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȒȡĮ��ȥȚȜȠıĲȠțȐȡȚıȝĮ���Ș�ıĲȡȫıȘ�ȕİȡȞȚțȚȠȪ��
ĲȡȓȥȚȝȠ�țĮȚ�țĮșȐȡȚıȝĮ���Ș�ıĲȡȫıȘ�İțĲİȜȠȣȝȑȞȘ�ȩʌȦȢ�ʌȡȫĲȘ�țĮȚ��Ș�ıĲȡȫıȘ��ĲİȜȚțȒ��
ȤȦȡȓȢ�ĲȡȚȥȚȝȠ��ȊȜȚțȐ��ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȩȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�
ǼȚįȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�
Į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮȚ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮĳĮȓȡİıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȡȩıșİĲȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�
țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��ȩʌȦȢ�ʌȡȓȗİȢ��įȚĮțȩʌĲİȢ��ĳȦĲȚıĲȚțȐ��ıĲȩȝȚĮ��ıȫȝĮĲĮ�șȑȡȝĮȞıȘȢ�țȜʌ��
țĮșȫȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ��įĮʌȑįȥȞ��
İʌİȞįȪıİȦȞ�țȜʌ��Ȓ�İĲȠȓȝȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�Įʌȩ�ȡȪʌĮȞıȘ�ʌȠȣ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�
ʌȡȠțȪȥȘ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȤȡȒıȘ�ĮȣĲȠțȠȜȜȒĲȦȞ�ĲĮȚȞȚȫȞ��ĳȪȜȜȦȞ�
ȞȐȨȜȠȞ��ȠȚțȠįȠȝȚțȠȪ�ȤĮȡĲȚȠȪ�țȜʌ�
ȕ��ȉĮ�ȑĲȠȚȝĮ�ıȣıțİȣĮıȝȑȞĮ�ȣȜȚțȐ�ȕĮĳȒȢ�Ȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ĮıĲȐȡȚĮ�țȜʌ���
șĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȦȢ�ȑȤȠȣȞ��ȤȦȡȓȢ�ĮȡĮȓȦȝĮ�ȝİ�įȚĮȜȪĲİȢ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�
ĮȣĲȩ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ȅȚ�ıȣȞșȒțİȢ�șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ�țĮȚ�ȣȖȡĮıȓĮȢ�ȖȚĮ�
ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�İțȐıĲȠȣ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�ȠȚ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌĮȡĮȖȦȖȩ�
Ȗ��ȅĲĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Ș�ʌȜȘȡȦȝȒ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
İțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ�ıĲȚȢ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��İıȦĲİȡȚțȑȢ�Ȓ�
İȟȦĲİȡȚțȑȢ��įİȞ�șĮ�İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ʌȠȣ�ĮĳȠȡȠȪȞ�ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȘȢ�
ĲȚȝȒȢ�ĲȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ�ȠȡȚıȝȑȞȠ�ȪȥȠȢ�
�į��ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�Ș�ʌȡȠıȠȤȒ�ıĲĮ�ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ĭȪȜȜȠ�ǹıĳĮȜȠȪȢ�ȋȡȒıİȦȢ�ĲȠȣ�ȊȜȚțȠȪ�
�06'6��0DWHULDO�6DIHW\�'DWD�6KHHW��ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ�ĲȠȣ��ȉȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ʌȠȣ�
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�İțȐıĲȠĲİ�ȣȜȚțȩ�șĮ�İȓȞĮȚ�İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ȝİ�ĲĮ�
țĮĲȐȜȜȘȜĮ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȂǹȆ���ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�Ș�įĮʌȐȞȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

Ǽȣȡȫ�� ǼʌĲȐ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ�ȃ�������ǹȡșȡȠ��

aȀȜȓȝĮțĮ�ȝİ�ȕĮșȝȓįİȢ�ʌȜĮĲȪıțĮȜĮ�țȐȖțİȜĮ�ȤİȚȡȠȜȚıșȒȡĮ�ʌȚıĲȠȪ�ĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣ�ĲȦȞ�
ĮʌȠȟȘȜȦșİȚıȫȞ�țȜȚȝȐțȦȞ���țĮȚ�����Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�įȡȣȩȢ�ĮȡȓıĲȘȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�a
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ȂİĲĮȜȜȚțȒ�țȜȓȝĮțĮ�İʌİȞįİįȣȝȑȞȘ�ʌȜȒȡȦȢ�Įʌȩ�ȝĮıȓĳ�ȟȣȜİȓĮ�įȡȣȩȢ��ĬĮ�țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ�
Įʌȩ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�țȠȚȜȠįȠțȠȪȢ�țĮȚ�ʌĮĲȒȝĮĲĮ�ȡȓȤĲȚĮ�Įʌȩ�ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȒ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ʌȐȤȠȣȢ�
�PP��ȅȚ�ȕĮșȝȓįİȢ��ĲĮ�ʌȜĮĲȪıțĮȜĮ�ĲĮ�ʌȜĮȧȞȐ�țȜʌ��ıĲȠȚȤİȓĮ�ĲȘȢ�țȜȓȝĮțĮȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�
İʌİȞįİįȣȝȑȞĮ�ʌȜȒȡȦȢ�Įʌȩ�ȝĮıȓĳ�ȟȣȜİȓĮ�įȡȣȩȢ��ȉĮ�țȐȖțİȜĮ�ȤİȚȡȠȜȚıșȒȡİȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�
ʌȚıĲȐ�ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ�İțİȓȞȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌȠȟȘȜȦșİȚıȫȞ�țȜȚȝȐțȦȞ���țĮȚ����ȆȐȤȠȢ�ȝĮıȓĳ�ȟȣȜİȓĮȢ�
ʌĮĲȒȝĮĲȠȢ�����FP��ȡȓȤĲȚĮ�ʌȐȤȠȣȢ���FP�țĮȚ�ıĲȚȢ�įȪȠ�ȩȥİȚȢ��ȕĮșȝȚįȠĳȩȡȠȣȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����
FP��țĮȚ�İȞ�ȖȑȞİȚ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�
ıĲİȡȑȦıȘȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ĲȘȢ�ȝİ�ıȣȞĲȘȡȘĲȚțȐ�ȖİȞȚțȒȢ�ȤȡȒıȘȢ�ıİ�
įȪȠ�ȤȑȡȚĮ�țĮȚ�ȕĮĳȒȢ�ȝİ�ȠȚțȠȜȠȖȚțȐ�ȕİȡȞȓțȚĮ�Ȓ�ȤȡȫȝĮĲĮ��ʌĮĲȦȝȐĲȦȞ��ıİ�ĲȡȓĮ�ȤȑȡȚĮ�
�țĮĲȩʌȚȞ�ĮıĲȐȡȦıȘȢ��ıİ�ĮʌȠȤȡȫıİȚȢ�ʌȠȣ�șĮ�ȣʌȠįİȚȤșȠȪȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȣʌȘȡİıȓĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ��

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȞįİțĮ�ȤȚȜȚȐįİȢ�ȠțĲĮțȩıȚĮ ¼����������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ������ǹȡșȡȠ��
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aǼʌİȞįȪıİȚȢ�ĲȠȓȤȦȞ�ȝİ�ȝȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ��Ȃİ�ȝȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ�Ȓ�ȚȞȠıĮȞȓįİȢ��0')��ʌȐȤȠȣȢ����
PPa
�.ȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȑȞįȣıȘ�ĲȠȓȤȠȣ��ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȣȢ�țĮȚ�ȝȒțȠȣȢ�țĮȚ�ȝȠȡĳȒȢ�ȝİ�ȝȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ�Ȓ�
ȚȞȠıĮȞȓįİȢ��0')���İȚįȚțȠȪ�ȕȐȡȠȣȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�����NJ�P���ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��
ȝİ�İĳĮȡȝȠıȝȑȞȘ�ıĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ�İʌȓıĲȡȦıȘ�ĳȪȜȜȠȣ�ĳȠȡȝȐȧțĮȢ�ȣȥȘȜȒȢ�ʌȓİıȘȢ��Ǿ3/���İʌȓ�
ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ�Ȓ�ȟȪȜȚȞȠȣ�ıțİȜİĲȩ��Įʌȩ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�įȚĮĲȠȝȑȢ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȒȢ�
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘȢ�ȜĮȝĮȡȓȞĮȢ��Ȓ�Įʌȩ�ȟȪȜȚȞİȢ�įȚĮĲȠȝȑȢ���ıĲİȡİȦȝȑȞȠȣ�ıĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ�ȝİ�
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ�ȒȜȠȣȢ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�
țĮĲĮıțİȣȒȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıĲİȡȑȦıȘȢ�ĲȠȣ�ıțİȜİĲȠȪ�țĮȚ�ĲȘȢ�İʌȑȞįȣıȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ�ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ�ĲȘȢ�ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȒȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȘȢ�İʌȑȞįȣıȘȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ�ĲȡȓĮ�țĮȚ�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ������ǹȡșȡȠ��

aȀȁǿȂǹȀȅȈȉǹȈǿǹ���ȀǿīȀȁǿǻȍȂǹȉǹ�ȋİȚȡȠȜȚıșȒȡĮȢ�İȣșȪȖȡĮȝȝȠȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��[��FP��ǹʌȩ�
ȟȣȜİȓĮ�įȡȣȩȢ�ĮȡȓıĲȘȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ȋİȚȡȠȜȚıșȒȡĮȢ�İȣșȪȖȡĮȝȝȠȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��[��FP��įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ıȤȑįȚȠ��
ȖȚĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ȟȪȜȚȞȘ��ȜȓșȚȞȘ�Ȓ�ȝİĲĮȜȜȚțȒ�ȕȐıȘ��ȝİ�ĲȠȣȢ�
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣȢ�ıȣȞįȑıȝȠȣȢ��ȝʌȠȣȜȩȞȚĮ��țȠȤȜȚȠĳȩȡȠȣȢ�ȒȜȠȣȢ��țĮȚ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�
ʌȐțĲȦıȘȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȂȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ����������������

Ǽȣȡȫ�� ȈĮȡȐȞĲĮ�ʌȑȞĲİ ¼������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ������ǹȡșȡȠ��

a�ȆȐȖțȠȢ�Įʌȩ�ȐțĮȣıĲȘ�ĳȠȡȝȐȚțĮ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�'8523$/a
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆȐȖțȠȢ�Įʌȩ�ȐțĮȣıĲȘ�ĳȠȡȝȐȚțĮ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�'8523$/�ʌȐȤȠȣȢ����PP�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ����
FP�ʌİȡȓʌȠȣ��ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�
Į��ȉȠ�ıĲȠȚȤİȓȠ�ĲȠȣ�ʌȐȖțȠȣ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ����FP��ȝİ�İʌȚțȐȜȣȥȘ�
Įʌȩ�ȐțĮȣıĲȘ�ĳȠȡȝȐȧțĮ��ȝİ�ʌİȡȚșȫȡȚȠ�Įʌȩ�ĲĮȚȞȓĮ�39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP�ȝİ�ıĲȡȠȖȖȣȜİȣȝȑȞİȢ�
ĮțȝȑȢ�ıĲĮ�İȝĳĮȞȒ�ıȩțȠȡĮ��ĲȠ�ȠʌȠȓȠ�ıȣȖțȠȜȜȐĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�ȣʌȠįȠȝȒ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�
ıȣȝȕĮĲȒ�țȩȜȜĮ�
ȕ��ǹȞȠȚȖȝĮ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤİįȓȠȣ��ĲȠ�ȠʌȠȓȠ�įȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ�ȝİ�țȠʌȒ�ĲȠȣ�ʌȐȖțȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
ȣʌȠįȠȤȒ�ĲȠȣ�İʌȚțĮșȒȝİȞȠȣ�ȞİȡȠȤȪĲȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
Ȗ��ȉȘȞ�ıĳȡȐȖȚıȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȫȞ�ĮȡȝȫȞ��İʌĮĳȒ�ȝİ�ĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ�Ȓ�ȐȜȜİȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ��ȝİ�
ĮȞĲȚȝȚțȡȠȕȚĮțȒ�ıȚȜȚțȩȞȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ�ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ�
ȣȜȚțȠȪ�
ȆȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıĲȒȡȚȟȘȢ��ıĲİȡȑȦıȘȢ��
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�ĲȦȞ�ĲİȜȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ȣȜȚțȐ�	�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ�ıȤȑįȚĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȩȥȘȢ

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�ȠțĲȫ ¼������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ������ǹȡșȡȠ��

a�ǼȡȝȐȡȚĮ�țȠȣȗȓȞĮȢ�İʌȓ�įĮʌȑįȠȣ�ȝȒ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ǼȡȝȐȡȚĮ�țȠȣȗȓȞĮȢ�įĮʌȑįȠȣ��ȝȒ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ��ȝİ�ȕȐșȠȢ����FP��ȝİ��țȠȣĲȚȐ��Įʌȩ�
ȞȠȕȠʌȐȞ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ĮȝĳȓʌȜİȣȡĮ�İʌİȞįȣȝȑȞĮ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ�Ȓ�ĳȠȡȝȐȚțĮ��
ʌȐȤȠȣȢ�����PP��ȝİ�ĲİȜİȓȦȝĮ�ıİ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȠȡĮĲȐ�ıȩțȠȡĮ�Įʌȩ�39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP��ȝİ�İȞȫıİȚȢ�
ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�ȟȣȜȩȕȚįİȢ��țȩȜȜĮ�țĮȚ�țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�İȞĲȠȡȝȓİȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�
ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼȞĲȠȚȤȚıȝȑȞĮ�Ȓ�ıĲĮșİȡȐ�ȑʌȚʌȜĮ����ȝİ�ĲĮ�
ĮțȩȜȠȣșĮ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�
��ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ȤİȚȜȑȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȠʌȫȞ�ȝİ�ĳȡİȗȐȡȚıȝĮ
��ȀĮĲĮıțİȣȒ�ʌȜȐĲȘȢ�ĲȠȣ�țȠȣĲȚȠȪ�ʌȡȠȢ�ĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ�Įʌȩ�ĳȠȡȝȐȧțĮ�ʌȐȤȠȣȢ���PP
��ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ��ȡȐĳȚĮ��țĮȚ�țĮĲĮțȩȡȣĳĮ�ıĲĮșİȡȐ�ȤȦȡȓıȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȝȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ�İʌİȞįȣȝȑȞİȢ�



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

țĮȚ�ıĲȚȢ�įȪȠ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ������PP���ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����Ȓ����PP�ĮȞȐȜȠȖĮ�
ȝİ�ĲȠ�ʌȜȐĲȠȢ�ĲȠȣȢ��ȝİ�ʌİȡȚșȫȡȚȠ�Įʌȩ�ĲĮȚȞȓĮ�39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP�ıĲĮ�İȝĳĮȞȒ�ıȩțȠȡĮ�ȝİ�
ıĲȡȠȖȖȣȜİȣȝȑȞİȢ�ĮțȝȑȢ�
��ȉĮ�ĳȪȜȜĮ��ȝȠȞȐ�Ȓ�įȚʌȜȐ��Įʌȩ�ȞȠȕȠʌȐȞ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ��İıȦĲİȡȚțȐ�
țĮȚ�İȟȦĲİȡȚțȐ��PLQ�ʌȐȤȠȢ�����PP���ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ȝİ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�Įʌȩ�ĲĮȚȞȓĮ�
39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP�ȝİ�ıĲȡȠȖȖȣȜİȣȝȑȞİȢ�ĮțȝȑȢ�
��ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ��ʌȩȝȠȜĮ��ĳȪȜȜȦȞ�țĮȚ�țȡȣĳȫȞ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ȝİȞĲİıȑįȦȞ�ȕĮȡȑȦȢ�
ĲȪʌȠȣ�įȚʌȜȒȢ�ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ��ĮȞȠȟİȚįȫĲȦȞ�țĮȚ�ȡȣșȝȚȗȠȝȑȞȦȞ�
��ȈĲȒȡȚȟȘ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ıİ�ȡȣșȝȚȗȩȝİȞĮ�ʌȠįĮȡȚțȐ�ȝİ�ĮʌȩȜȘȟȘ�Įʌȩ�ʌȜĮıĲȚțȩ�ʌȡȠĳȓȜ�
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȣȖȡĮıȓĮ
��ȀȠȣȝʌȦĲȒ�ȝʌȐȗĮ�ȪȥȠȣȢ�����PP�Įʌȩ�ȞȠȕȠʌȐȞ�ȝİ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİȜĮȝȓȞȘȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����PP�
ǼȐȞ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�ıȣȡĲȐȡȚĮ�ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȩȥȘȢ

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȚĮțȩıȚĮ�İȓțȠıȚ�ʌȑȞĲİ ¼�������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ������ǹȡșȡȠ��

a�ǼȡȝȐȡȚĮ�țȠȣȗȓȞĮȢ�țȡİȝĮıĲȐ�İʌȓ�ĲȠȓȤȠȣ��ȝȒ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ǼȡȝȐȡȚĮ�țȠȣȗȓȞĮȢ�ĲȠȓȤȠȣ�țȡİȝĮıĲĮ��ȝȒ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ��ȝİ�ȕȐșȠȢ����FP��ȝİ��țȠȣĲȚȐ��
Įʌȩ�ȞȠȕȠʌȐȞ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ĮȝĳȓʌȜİȣȡĮ�İʌİȞįȣȝȑȞĮ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ�Ȓ�ĳȠȡȝȐȚțĮ��
ʌȐȤȠȣȢ�����PP��ȝİ�ĲİȜİȓȦȝĮ�ıİ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȠȡĮĲȐ�ıȩțȠȡĮ�Įʌȩ�ĲĮȚȞȓİȢ�39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP��ȝİ�
İȞȫıİȚȢ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�ȟȣȜȩȕȚįİȢ��țȩȜȜĮ�țĮȚ�țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�İȞĲȠȡȝȓİȢ��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼȞĲȠȚȤȚıȝȑȞĮ�Ȓ�ıĲĮșİȡȐ�ȑʌȚʌȜĮ���
ȝİ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�
��ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ȤİȚȜȑȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȠʌȫȞ�ȝİ�ĳȡİȗȐȡȚıȝĮ
��ȀĮĲĮıțİȣȒ�ʌȜȐĲȘȢ�ĲȠȣ�țȠȣĲȚȠȪ�ʌȡȠȢ�ĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ�Įʌȩ�ĳȠȡȝȐȧțĮ�ʌȐȤȠȣȢ���PP
��ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ��ȡȐĳȚĮ��țĮȚ�țĮĲĮțȩȡȣĳĮ�ıĲĮșİȡȐ�ȤȦȡȓıȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȝȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ�İʌİȞįȣȝȑȞİȢ�
țĮȚ�ıĲȚȢ�įȪȠ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ������PP���ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����Ȓ����PP�ĮȞȐȜȠȖĮ�
ȝİ�ĲȠ�ʌȜȐĲȠȢ�ĲȠȣȢ��ȝİ�ʌİȡȚșȫȡȚȠ�Įʌȩ�ĲĮȚȞȓĮ�39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP�ıĲĮ�İȝĳĮȞȒ�ıȩțȠȡĮ�ȝİ�
ıĲȡȠȖȖȣȜİȣȝȑȞİȢ�ĮțȝȑȢ�
��ȉĮ�ĳȪȜȜĮ��ȝȠȞȐ�Ȓ�įȚʌȜȐ��Įʌȩ�ȞȠȕȠʌȐȞ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ��İıȦĲİȡȚțȐ�
țĮȚ�İȟȦĲİȡȚțȐ��PLQ�ʌȐȤȠȢ�����PP���ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ȝİ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�Įʌȩ�ĲĮȚȞȓĮ�
39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP�ȝİ�ıĲȡȠȖȖȣȜİȣȝȑȞİȢ�ĮțȝȑȢ�
��ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ��ʌȩȝȠȜĮ��ĳȪȜȜȦȞ�țĮȚ�țȡȣĳȫȞ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ȝİȞĲİıȑįȦȞ�ȕĮȡȑȦȢ�
ĲȪʌȠȣ�įȚʌȜȒȢ�ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ��ĮȞȠȟİȚįȫĲȦȞ�țĮȚ�ȡȣșȝȚȗȠȝȑȞȦȞ�
ǼȐȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�İȚįȚțȩȢ�İȟȠʌȜȚıȝȩȢ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȩȥȘȢ

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

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ȠȖįȩȞĲĮ ¼�������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�ȃ�������ǹȡșȡȠ��

a�ȀȐȜȣȥȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ȝİ�țȠȣȡȝʌĮȡȚıĲȐ�ĳȪȜȜĮ�ıȪȞșİĲȦȞ�ʌȐȞİȜ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ʌȐȤȠȣȢ��PP��
ıĲİȡİȦȝȑȞĮ�ıĲȠȞ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�ıțİȜİĲȩ�a
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀȐȜȣȥȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ȝİ�țȠȣȡȝʌĮȡȚıĲȐ��ĳȪȜȜĮ�ıȪȞșİĲȦȞ�ʌȐȞİȜ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ĲȪʌȠȣ�-ERQG�
ĲȘȢ�$/80,/��ʌȐȤȠȣȢ��PP��ȝİ�ıțİȜİĲȩ�ʌȠȣ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�țĮȚ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ��
��ȈțİȜİĲȩȢ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ�țȠȚȜȠįȠțȠȪȢ���Ȥ��Ȥ�PP�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�țĮȚ�
țĮĲĮțȩȡȣĳĮ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ��ʌȐȞȦ�ıĲĮ�įȠȝȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�
��ȉĮ�İʌȓʌİįĮ�ĳȪȜȜĮ�ıȪȞșİĲȦȞ�ʌĮȞȑȜȦȞ��ĲȠȣ�ʌȚȠ�ʌȐȞȦ�ĲȪʌȠȣ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ��PP��țĮȚ�
ȕȐȡȠȣȢ�ʌİȡȓʌȠȣ����NJU�P���ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞĮ��Įʌȩ�įȪȠ�ĳȪȜȜĮ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ����PP�ȝİ�
İȞįȚȐȝİıȠ�ıĲȡȫȝĮ��ıȣȞįİĲȚțȩ�ĳȪȜȜȠ��
ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ��PP�ȝİ�ĲȘ�ȝȓĮ�İȟȦĲİȡȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�
ȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȘ�39')�ȝİ�ʌȐȤȠȢ�ȕĮĳȒȢ����PLFURQV��ȤȡȫȝĮĲȠȢ�İʌȚȜȠȖȒȢ�ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ�
ʌȡȠıĲĮĲİȣȝȑȞĮ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�ĲȠȣȢ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ
ȝİ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȠ�ʌȜĮıĲȚțȩ�ĳȪȜȜȠ��ʌȠȣ�ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�țĮĲİȡȖĮıȓĮ�
țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȞȑȜȦȞ�ȩĲĮȞ�įİȞ�șĮ�ȣʌȠȜİȓʌȠȞĲĮȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ʌȠȣ�șĮ�ȒĲĮȞ�įȣȞĮĲȩȞ�
ȞĮ�țĮĲĮıĲȡȑȥȠȣȞ�ĲȘȞ�İȝĳȐȞȚıȘ�ĲȠȣȢ�
��ȉȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��ȝİ�ĲĮ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȓıȝĮĲĮ�țĮȚ�țȠȣȡȝʌĮȡȓıȝĮĲĮ��įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�
ʌĮȞȑȜȜȦȞ���įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ıțȩĲȚȦȞ��țȐȜȣȥȘ�ĮȡȝȫȞ�țȜʌ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĮȡȝȠțĮȜȪʌĲȡȦȞ�ȝİ�LQR[�
�FP�ȝİĲĮȟȪ�ĳȪȜȜȦȞ�ıȪȞșİĲȦȞ�ʌĮȞȑȜȦȞ�ıĲȠ�
įȐʌİįȠ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȠȡȠĳȒ�ȖȚĮ��țȐȜȣȥȘ�ĮȡȝȫȞ�țĮȚ�ĮĲİȜİȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�
ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ�ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��ǵȜĮ�ĲĮ�ʌȚȠ�ʌȐȞȦ�ȣȜȚțȐ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ��ĮȞȐȡĲȘıȘ��



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ�ıİ�ʌȜȒȡȘ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�țĮȚ�ĮıĳȐȜİȚĮ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĲİȤȞ��
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ��ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�
ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�țĮȚ�ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ�
��ȅȚ�ĳșȠȡȑȢ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ�Ș�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�
Į�țȐșİ�ȚįȚȠȝȠȡĳȓĮ�ĲȠʌȚțȐ�Ȓ�ıĲȠ�ıȪȞȠȜȠ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�İȞĲȩȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ıİ�
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ��ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ�țĮȚ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�
įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��
ȕ�țȐșİ�ȝȚțȡȠİȡȖĮıȓĮ�Ȓ�įĮʌȐȞȘ�ȑıĲȦ�țĮȚ�ȝȘ�ȡȘĲȐ�țĮĲȠȞȠȝĮȗȩȝİȞȘ�ĮȜȜȐ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ�ȖȚĮ�
ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�ȑȞĲİȤȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒ�
��ǵȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȝȚțȡȠȪȜȚțĮ��ıȚįȘȡȚțȐ�ıĲȒȡȚȟȘȢ��ȕȓįİȢ��İțĲȠȞȠȪȝİȞĮ�ȕȪıȝĮĲĮ�
�XSDW���ıȚȜȚțȩȞȘ�ıĳȡȐȖȚıȘȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�İȚıțȩȝȚıȘ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�țĮȚ�ĮʌȠțȩȝȚıȘ�ĲȠȣ�
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�İȐȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�
��ȅȚ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�
��ȅȚ�ȠįȘȖȠȓ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�Įʌȩ�İȚįȚțȑȢ�įȚĮĲȠȝȑȢ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�
��ȉĮ�ȖȦȞȚĮțȐ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ�İȜȐıȝĮĲĮ�
��ȉȠ�ĮĳȡȫįİȢ�ȣʌȩıĲȡȦȝĮ�ȩʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
��ȅȚ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȚ�ʌȣȡȡȠȓ��țĮȚ�ĲĮ�ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ�ıĲȡȚĳȫȞȚĮ�
ȆȜȒȡȘȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�țȠʌȒȢ��țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıĲİȡȑȦıȘȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��
ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�P��ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȩȥȘȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚĮțȩıȚĮ�įȑțĮ ¼�������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�ȃ�������ǹȡșȡȠ��

a�ȀĮĲĮıțİȣȒ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�ȘȜİțĲȡȠʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ�ıȤȐȡİȢ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ�
ʌȡȠȑȜİȣıȘȢa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�įĮʌȑįȦȞ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�ȘȜİțĲȡȠʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ�ıȤȐȡİȢ�
ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�
ǼȉǼȆ��������������
ǼıȤȐȡİȢ�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ�ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ�ȘȜİțĲȡȠʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ���
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ�İȞ�șİȡȝȫ�ȝİ�ȐȟȠȞȚțȒ�ȕȡȩȤȓįĮ�������Įʌȩ�ȜȐȝİȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ��ʌİȡȚȝİĲȡȚțȒ�
ȜȐȝĮ������țĮȚ�İȖțȐȡıȚȠ�ıĲȡȠȖȖȣȜȩ�ıȓįȘȡȠ�ĭ���įȚȐıĲĮıȘ�ıȤȐȡĮȢ�����P����P��țĮȚ�
ȕȐȡȠȣȢ�����NJ�ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ȘȜİțĲȡȠʌȡİııĮȡȚıĲȫȞ�ıȤĮȡȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮȚ�
İȡȖĮıȓĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�
�Į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��ȩȜĮ�ĲĮ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�ıȪȞįİıȘȢ��ĲĮȣ��ıȣȞįİĲȒȡİȢ�İʌȑțĲĮıȘȢ��țȠȤȜȓİȢ�țȜʌ���
ıĲİȡȑȦıȘȢ��ȤȘȝȚțȐ�Ȓ�İțĲȠȞȠȪȝİȞĮ�ȕȪıȝĮĲĮ��ȝİ�ǼȣȡȦʌĮȧțȒ�ȉİȤȞȚțȒ�ǼȖțȡȚıȘ��Ǽȉǹ���
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�(7$*�����;;���țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ȩʌȠȣ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��ıĲȡȠĳİȓȢ��
ȡȐȠȣȜĮ�țȪȜȚıȘȢ�țȜʌ��Įʌȩ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�ȤȐȜȣȕĮ�Ȓ�İȞ�șİȡȝȫ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ�
��ĲĮ�ȣȜȚțȐ�ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ�țĮȚ�ĲĮ�İȞįİȤȩȝİȞĮ�ʌĮȡİȝȕȜȒȝĮĲĮ�ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ��ȞİȠʌȡȑȞȚȠ��
(3'0�țȜʌ��
��İȞįİȤȩȝİȞİȢ�ȝĮıĲȓȤİȢ�ıĳȡȐȖȚıȘȢ�ĮȡȝȫȞ�ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�
�ȕ��ǵĲĮȞ�ȝİĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ�ȖİȦȝİĲȡȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ıȚįȘȡȫȞ�
ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ��ıĲȘ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ʌȠȣ�Ș�ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�
ĲȘ�ȝȠȞȐįĮ�ȝȒțȠȣȢ�Ȓ�ĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ��Ș�ĲȚȝȒ�ĮȞĮʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ĮȞĮȜȠȖȚțȐ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȘȞ�
ĮȞĮȜȠȖȓĮ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ȕȐȡȠȣȢ�ȞȑĮȢ�țĮȚ�ʌĮȜĮȚȐȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�P��ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��

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

Ǽȣȡȫ�� ȆİȞȒȞĲĮ�ĲȡȓĮ ¼������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ������ǹȡșȡȠ��

a�ĬȪȡİȢ�ıȚįȘȡȑȢ�ʌȜȒȡİȚȢ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįȘȡȫȞ�șȣȡȫȞ�įȓĳȣȜȜȦȞ�Ȓ�ȝȠȞȩĳȣȜȜȦȞ�ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ĳİȖȖȓĲİȢ��
șȣȡȓįİȢ�Ȓ�ʌİȡıȓįİȢ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ�Ȓ�ȝȘ�ȝİ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ�Įʌȩ�ȑȞĮ�Ȓ�įȪȠ�ĳȪȜȜĮ�ȜĮȝĮȡȓȞĮȢ�
ȝĮȪȡȘȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����PP�țĮȚ�ȝİ�İȞįȚȐȝİıİȢ�ȞİȣȡȫıİȚȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ȝİ�ıĲĮșİȡȠȪȢ�Ȓ�
țȚȞȘĲȠȪȢ�ĳİȖȖȓĲİȢ�țĮȚ�țȐııĮ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��ȝİ�
ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ��ʌȘȤȐțȚĮ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ȝĮȪȡȘ��
ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��ıȚįȘȡȠȖȦȞȚȑȢ��ıȚįȘȡȑȢ�ȡȐȕįȠȚ�ȣȜȚțȐ�ıȪȞįİıȘȢ�
ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��țȜİȚįĮȡȚȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ĲȪʌȠȣ�<$/(�Ȓ�ʌĮȡİȝĳİȡȠȪȢ��țĮȚ�
ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�Įʌȩ�Ȝİȣțȩ�ȝȑĲĮȜȜȠ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������
�ȈȚįȘȡȐ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ��
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȖİȞȚțȫȢ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�
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��ȩȜĮ�ĲĮ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�ıȪȞįİıȘȢ��ĲĮȣ��ıȣȞįİĲȒȡİȢ�İʌȑțĲĮıȘȢ��țȠȤȜȓİȢ�țȜʌ���
ıĲİȡȑȦıȘȢ��ȤȘȝȚțȐ�Ȓ�İțĲȠȞȠȪȝİȞĮ�ȕȪıȝĮĲĮ��ȝİ�ǼȣȡȦʌĮȧțȒ�ȉİȤȞȚțȒ�ǼȖțȡȚıȘ��Ǽȉǹ���
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�(7$*�����;;���țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ıĲȡȠĳİȓȢ��ȡȐȠȣȜĮ�țȪȜȚıȘȢ�țȜʌ��Įʌȩ�
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�ȤȐȜȣȕĮ�Ȓ�İȞ�șİȡȝȫ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ�
��ĲĮ�ȣȜȚțȐ�ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ�țĮȚ�ĲĮ�ʌĮȡİȝȕȜȒȝĮĲĮ�ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ��ȞİȠʌȡȑȞȚȠ��(3'0��
țȣȥİȜȦĲȩ�ȤĮȡĲȓ��țȜʌ��
��İȞįİȤȩȝİȞİȢ�ȝĮıĲȓȤİȢ�ıĳȡȐȖȚıȘȢ�ĮȡȝȫȞ�ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�
ǵĲĮȞ�ȝİĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ�ȖİȦȝİĲȡȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ıȚįȘȡȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�
ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ��ıĲȘ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ʌȠȣ�Ș�ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȘ�ȝȠȞȐįĮ�
ȝȒțȠȣȢ�Ȓ�ĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ��Ș�ĲȚȝȒ�ĮȞĮʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȘȞ�ĮȞĮȜȠȖȓĮ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�
ȕȐȡȠȣȢ�ȞȑĮȢ�țĮȚ�ʌĮȜĮȚȐȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȆȑȞĲİ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ������ǹȡșȡȠ��

a�Ĭİȡȝȩ�ȖĮȜȕȐȞȚıȝĮ�ȤĮȜȣȕįȓȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
Ĭİȡȝȩ�ȖĮȜȕȐȞȚıȝĮ�ȤĮȜȣȕįȓȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�,62�������ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�țĮȚ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ�ıȚįȘȡȫȞ�
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��
ǼȚįȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�
Į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮȚ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮĳĮȓȡİıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȡȩıșİĲȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�
țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��ȩʌȦȢ�ʌȡȓȗİȢ��įȚĮțȩʌĲİȢ��ĳȦĲȚıĲȚțȐ��ıĲȩȝȚĮ��ıȫȝĮĲĮ�șȑȡȝĮȞıȘȢ�țȜʌ��
țĮșȫȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ��įĮʌȑįȥȞ��
İʌİȞįȪıİȦȞ�țȜʌ��Ȓ�İĲȠȓȝȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�Įʌȩ�ȡȪʌĮȞıȘ�ʌȠȣ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�
ʌȡȠțȪȥȘ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȤȡȒıȘ�ĮȣĲȠțȠȜȜȒĲȦȞ�ĲĮȚȞȚȫȞ��ĳȪȜȜȦȞ�
ȞȐȨȜȠȞ��ȠȚțȠįȠȝȚțȠȪ�ȤĮȡĲȚȠȪ�țȜʌ�
ȕ��ȉĮ�ȑĲȠȚȝĮ�ıȣıțİȣĮıȝȑȞĮ�ȣȜȚțȐ�ȕĮĳȒȢ�Ȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ĮıĲȐȡȚĮ�țȜʌ���
șĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȦȢ�ȑȤȠȣȞ��ȤȦȡȓȢ�ĮȡĮȓȦȝĮ�ȝİ�įȚĮȜȪĲİȢ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�
ĮȣĲȩ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ȅȚ�ıȣȞșȒțİȢ�șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ�țĮȚ�ȣȖȡĮıȓĮȢ�ȖȚĮ�
ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�İțȐıĲȠȣ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�ȠȚ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌĮȡĮȖȦȖȩ�
Ȗ��ȅĲĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Ș�ʌȜȘȡȦȝȒ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
İțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ�ıĲȚȢ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��İıȦĲİȡȚțȑȢ�Ȓ�
İȟȦĲİȡȚțȑȢ��įİȞ�șĮ�İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ʌȠȣ�ĮĳȠȡȠȪȞ�ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȘȢ�
ĲȚȝȒȢ�ĲȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ�ȠȡȚıȝȑȞȠ�ȪȥȠȢ�
�į��ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�Ș�ʌȡȠıȠȤȒ�ıĲĮ�ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ĭȪȜȜȠ�ǹıĳĮȜȠȪȢ�ȋȡȒıİȦȢ�ĲȠȣ�ȊȜȚțȠȪ�
�06'6��0DWHULDO�6DIHW\�'DWD�6KHHW��ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ�ĲȠȣ��ȉȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ʌȠȣ�
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�İțȐıĲȠĲİ�ȣȜȚțȩ�șĮ�İȓȞĮȚ�İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ȝİ�ĲĮ�
țĮĲȐȜȜȘȜĮ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȂǹȆ���ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�Ș�įĮʌȐȞȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘȢ�ıȚįȘȡȠțĮĲĮıțİĲȒȢ

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

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ĲȑııİȡĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ�ȃ�������ǹȡșȡȠ��

aȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�İȟȦıĲȫȞ�țĮȚ�țȜȚȝȐțȦȞ�ȝİ�ĲȠȞ�ȤİȚȡȠȜȚıșȒȡĮ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ�
ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ��ıȣȞșȑĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�Ȓ�țĮȝʌȪȜİȢ�ȡȐȕįȠȣȢa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįȘȡȫȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�ȝİ�ĲȠȞ�ȤİȚȡȠȜȚıșȒȡĮ�ĲȠȣȢ�İȟȦıĲȫȞ��
țȜȚȝȐțȦȞ��țȜʌ���Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�İȣșȪȖȡĮȝȝȦȞ�Ȓ�
țĮȝʌȪȜȦȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ��țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ�ȜİʌĲȠȝȑȡȚİȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�
ȣʌȩįİȚȟȘ�ĲȘȢ�ǼʌȓȕȜİȥȘȢ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣ�ȝȠȡĳȠıȚįȒȡȠȣ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�
ȒȜȦıȘȢ��ıĲİȡȑȦıȘȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�
ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȦȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�İȟȦıĲȫȞ�țĮȚ�țȜȚȝȐțȦȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȦȞ�ȝȑĲȡȠ��ȂȂ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȂȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�İȟȒȞĲĮ�įȪȠ ¼�������

�



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ�ȃ�������ǹȡșȡȠ��

aȀȚȖțȜȓįȦȝĮ�ȪȥȠȣȢ�����ȝ��ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȡİȓȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣȢ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ�ĭ�����a
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀȚȖțȜȓįȦȝĮ�ȪȥȠȣȢ�����ȝ��ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȡİȓȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣȢ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ�ĭ������ʌȐȤȠȣȢ�����PP��
ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲȠȢ�ȖȑĳȣȡĮȢ�ĳȦĲȚıȝȠȪ�ıțȘȞȒȢ�șİȐĲȡȠȣ��ĮʌȜȠȪ�
ıȤİįȓȠȣ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠ�Įʌȩ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�țĮȚ�țȐșİĲĮ�ĲȝȒȝĮĲĮ��ȠȚ�ĲȡİȓȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȚ�
ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ȝİ�țİȞȩ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ����FP�țĮȚ�ȠȡșȠıĲȐĲİȢ�ĮȞȐ�����P��Įʌȩ�
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ĭ�����ʌȐȤȠȣȢ����PP��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȣʌȠįİȓȟİȚȢ�ĲȘȢ�
ȣʌȘȡİıȓĮȢ�
ȝİ�ȩȜĮ�ĲĮ�İȚįȚțȐ�țȠȤȜȚȦĲȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ��İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ��țĮșȫȢ�
țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ȝİ�ĲȠȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��PP�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȂȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

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

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ�ȃ�������ǹȡșȡȠ��

aȋĮȜȪȕįȚȞĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ��ȣĮȜȠıĲȐıȚĮ�țĮȚ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ��ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�(:����
�ĮȞĲȓıĲĮıȘ�ıĲȘȞ�ĳȦĲȚȐ�����PLQ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�a
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ȋĮȜȪȕįȚȞĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ��ȣĮȜȠıĲȐıȚĮ�țĮȚ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ��ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ��ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ�
ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ��ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞĮ�ʌİȡȓ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳȠ�ȐȟȠȞĮ��Ȓ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞĮ�
ȝȠȞȩĳȣȜȜĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȆȣȡȐȞĲȠȤȠȚ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�
��ȆȣȡȐȞĲȠȤȠȚ�ĲȠȓȤȠȚ�ȝİ�ȣĮȜȩĲȠȣȕȜĮ��
ȅȚ�ȣȜȠʌȓȞĮțİȢ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�țĮĲĮȜȜȘȜȠ�ʌȣȡȐȞĲȠȤȠ�țȡȪıĲĮȜȜȠ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�(:�����
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ĮțȩȜȠȣșİȢ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ�
��Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�Ș�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ���ȣĮȜȠıĲȐıȚȦȞ�
ȝİ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ʌȡȠĳȓȜ�ȤȐȜȣȕĮ�İȜ��ʌȐȤȠȣȢ�����PP��ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ�
ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ��ʌȠȣ�șĮ�ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�țȜȐıȘȢ�ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ�(:������
Įʌȩ�ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȠ�ĳȠȡȑĮ�ĲȘȢ�ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ�ǲȞȦıȘȢ��șĮ�ĳȑȡȠȣȞ�ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȒ�ȕĮĳȒ�ıİ�
5$/�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȣʌȩįİȚȟȘ�ĲȘȢ�ȣʌȘȡİıȓĮȢ��ĬĮ�įȚĮșȑĲȠȣȞ�țȠȣȝʌȦĲĮ�ʌȘȤȐțȚĮ�
ıĲİȡȑȦıȘȢ�ĲȦȞ�ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ�ȤȦȡȓȢ�ȕȓįİȢ����
��ȅȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ıȣȞįİĲȚțȐ�ȝȑıĮ��ȩʌȦȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ�İȞ�șİȡȝȫ�țĮȡĳȚȐ��İȚįȚțȐ�
ȐțĮȣıĲĮ�ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ��țȩȜȜİȢ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�țĮȚ�
ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ��ʌȩȝȠȜĮ�țȜʌ��İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�
��ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ�ĲȠȣ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�șȑıȘ�
șİȡȝȠįȚȠȖțȠȪȝİȞȘȢ�ʌȣȡȐȞĲȠȤȘȢ�ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘȢ�ĲĮȚȞȓĮȢ�țİȡĮȝȚțȫȞ�ȚȞȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȐıȡĲȡȚĮȢ�İĲĮȚȡİȓĮȢ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȟĮțȩıȚĮ�ʌİȞȒȞĲĮ ¼�������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ�ȃ�������ǹȡșȡȠ��

aȊĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ʌȠȜȣıĲȡȦȝĮĲȚțȠȓ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�șİȡȝȚțȐ�ıțȜȘȡȘȝȑȞȠȚ��75,3/(;�6(&85,7�
7(03(5('���įȚĮıĲȐıİȦȞ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ʌİȡȓʌȠȣ�����P�țĮȚ�ȪȥȠȣȢ�ʌİȡȓʌȠȣ�����P��ıȣȞȠȜȚțȠȪ�
ʌȐȤȠȣȢ����PP����PP���ȝİȝȕȡȐȞȘ�����PP��a
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ȊĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ʌȠȜȣıĲȡȦȝĮĲȚțȠȓ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�șİȡȝȚțȐ�ıțȜȘȡȘȝȑȞȠȚ��75,3/(;�6(&85,7�
7(03(5('���įȚıĲȐıİȦȞ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ʌİȡȓʌȠȣ�����P�țĮȚ�ȪȥȠȣȢ�ʌİȡȓʌȠȣ�����P���ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�
ıĲȠȚȕȐįȦȞ��Įʌȩ�țȡȪıĲĮȜȜĮ�įȚĮĳĮȞȒ��FOHDU�IORDW��
țĮȚ�ȝİȝȕȡȐȞȘ�ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȓȠȣ�Ȓ�ȐȜȜȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP����PP���ȝİȝȕȡȐȞȘ�
����PP���ȝİ�įȚȐĲȡȘĲİȢ�ȠʌȑȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ıĲȒȡȚȟȘ�ıȪıĲȘȝĮĲȠȢ�3/$1$5��ʌȜȒȡȦȢ�
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȚ�ȝȑıȦ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ�
Įʌȩ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�ȤȐȜȣȕĮ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌİȡİȝȕȪıȝĮĲĮ�Įʌȩ�(3'0�Ȓ�ıȣȞĮĳİȜȘ�țĮȚ�ıȚȜȚțȩȞȘ��
ȊȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǻȚʌȜȠȓ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ȝİ�İȞįȚȐȝİıȠ�țİȞȩ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��Ĳİȝ��

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



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

Ǽȣȡȫ�� ȋȓȜȚĮ�ʌİȞĲĮțȩıȚĮ ¼���������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ�ȃ�������ǹȡșȡȠ��

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

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȞȞȑĮ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ������ǹȡșȡȠ��

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



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

țĮĲȐȜȜȘȜĮ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȂǹȆ���ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�Ș�įĮʌȐȞȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�țĮȚ�ǻȑțĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�ȃ�������ǹȡșȡȠ��

a�ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țĮĲȐȜȜȘȜȠȚ�ȖȚĮ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ�ıȚįȘȡȑȢ�İʌȚĳĮȞİȚİȢ�ȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ�
ĮȜțȣįȚțȫȞ�Ȓ�ĮțȡȣȜȚțȫȞ�ȡȘĲȚȞȫȞ��ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țĮĲȐȜȜȘȜȠȚ�ȖȚĮ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ�ıȚįȘȡȑȢ�İʌȚĳĮȞİȚİȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�țĮȚ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ�ıȚįȘȡȫȞ�
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��
ȂȓĮ�ıĲȡȫıȘ�ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�İȞȩȢ�ıȣıĲĮĲȚțȠȪ�țĮȚ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ�
İȜĮȚȠȤȡȫȝĮĲȠȢ�ıİ�țĮșĮȡȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ��ȊȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�
ǼȚįȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�
Į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮȚ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȠȞ�țĮșĮȡȚıȝȩ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�Įʌȩ�ȡȪʌĮȞıȘ�ʌȠȣ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�ʌȡȠțȪȥȘ�țĮĲȐ�
ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȤȡȒıȘ�ĮȣĲȠțȠȜȜȒĲȦȞ�ĲĮȚȞȚȫȞ��ĳȪȜȜȦȞ�ȞȐȨȜȠȞ��ȠȚțȠįȠȝȚțȠȪ�
ȤĮȡĲȚȠȪ�țȜʌ��
ȕ��ȉĮ�ȑĲȠȚȝĮ�ıȣıțİȣĮıȝȑȞĮ�ȣȜȚțȐ�ȕĮĳȒȢ�Ȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ĮıĲȐȡȚĮ�țȜʌ��
țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȖȚĮ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ�ıȚįȘȡȑȢ�İʌȚĳĮȞİȚİȢ��șĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȦȢ�ȑȤȠȣȞ��
ȤȦȡȓȢ�ĮȡĮȓȦȝĮ�ȝİ�įȚĮȜȪĲİȢ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ĮȣĲȩ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȦȞ�
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ȅȚ�ıȣȞșȒțİȢ�șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ�țĮȚ�ȣȖȡĮıȓĮȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�İțȐıĲȠȣ�
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�ȠȚ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌĮȡĮȖȦȖȩ�
Ȗ��ȅĲĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Ș�ʌȜȘȡȦȝȒ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
İțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ�ıĲȚȢ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��İıȦĲİȡȚțȑȢ�Ȓ�
İȟȦĲİȡȚțȑȢ��įİȞ�șĮ�İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ʌȠȣ�ĮĳȠȡȠȪȞ�ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȘȢ�
ĲȚȝȒȢ�ĲȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ�ȠȡȚıȝȑȞȠ�ȪȥȠȢ�
�į��ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�Ș�ʌȡȠıȠȤȒ�ıĲĮ�ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ĭȪȜȜȠ�ǹıĳĮȜȠȪȢ�ȋȡȒıİȦȢ�ĲȠȣ�ȊȜȚțȠȪ�
�06'6��0DWHULDO�6DIHW\�'DWD�6KHHW��ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ�ĲȠȣ��ȉȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ʌȠȣ�
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�İțȐıĲȠĲİ�ȣȜȚțȩ�șĮ�İȓȞĮȚ�İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ȝİ�ĲĮ�
țĮĲȐȜȜȘȜĮ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȂǹȆ���ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�Ș�įĮʌȐȞȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

Ǽȣȡȫ�� ǼʌĲȐ�țĮȚ�ǻȑțĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
Ȋǻȇ�ȀȆȉ����������ǹ������ǹȡșȡȠ��

aǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��ǼĳĮȡȝȠȖȒ�įȚʌȜȒȢ�ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȒȢ�
İʌȐȜİȚȥȘȢ��ĮıĲȐȡȚ��UXVW�SULPHU��ȝİ�ȣȜȚțȩ�İʌȠȟİȚįȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ȅȚ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ�ĲȠȣ�SULPHU��ʌȐȤȠȣȢ�ȟȘȡȠȪ�ȣȝȑȞĮ��6)7�����������ȝP�İțȐıĲȘ��șĮ�İȓȞĮȚ�
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒȢ�ĮʌȩȤȡȦıȘȢ�ȖȚĮ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İĳȚțĲȩ�ȞĮ�İȜİȖȤșİȓ�ȩĲȚ�İĳĮȡȝȩıșȘțĮȞ��Ǿ�
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ�İʌȐȜİȚȥȘ�İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ĮȝȝȠȕȠȜȒ�ȝİĲĮȜȜȠȕȠȜȒ�țĮȚ�ʌȡȚȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�
ȑȞĮȡȟȘ�ĲȘȢ�ȝȘȤĮȞȠȣȡȖȚțȒȢ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�
ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ�ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�
ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȠȣȢ�ıĲȚȢ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪ�țĮȚ�ʌȡȚȞ�ĲȘȞ�ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�
ĲȠȣȢ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲİȜȚțȒ�ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�țĮȚ�ĮȞȑȖİȡıȘ�ĲȠȣȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ıȚįȘȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ�
ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��
ǼȐȞ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��Ȓ�İȐȞ�ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ�İțįȠȡȑȢ�ĲȦȞ�
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ĲȠȣȢ��șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ĲȠʌȚțȒ�
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȘȢ�ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ǼȉǼȆ�
�������������ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ıȚįȘȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ�ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ȑĲȠȚȝȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȋȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �Ȋǻȇ��������������

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ǻȫįİțĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ������ǹȡșȡȠ��

a�ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ʌȣȡȓȝĮȤȘȢ�İʌȓıĲȡȦıȘȢ�İʌȓ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞa



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ʌȣȡȓȝĮȤȘȢ�İʌȓıĲȡȦıȘȢ�țȜȐıİȦȢ�ʌȣȡĮȞĲȠȤȒȢ����PLQ�İʌȓ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ȝȠȡĳȒȢ�țĮȚ�ıȤȒȝĮĲȠȢ��ȝİĲȐ�Įʌȩ�İĳĮȡȝȠȖȒ�SULPHU��ȣʌȩıĲȡȦȝĮ��ıȣȝȕĮĲȠȪ�
ȝİ�ĲȘȞ�ȕĮıȚțȒ�ȕĮĳȒ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�
ȉĮ�ȣȜȚțȐ�ĲȘȢ�ʌȣȡȓȝĮȤȘȢ�İʌȓıĲȡȦıȘȢ�ȣʌȠțİȚȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȑȖțȡȚıȘ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ȝİĲĮ�Įʌȩ�
ıȤİĲȚțȒ�ʌȡȩĲĮıȘ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ�Įʌȩ�ʌȜȒȡȘ�ĲİȤȞȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ĲȠȣ�
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�
ǼȚįȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�
Į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮȚ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮĳĮȓȡİıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȡȩıșİĲȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�
țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��ȩʌȦȢ�ʌȡȓȗİȢ��įȚĮțȩʌĲİȢ��ĳȦĲȚıĲȚțȐ��ıĲȩȝȚĮ��ıȫȝĮĲĮ�șȑȡȝĮȞıȘȢ�țȜʌ��
țĮșȫȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ��įĮʌȑįȥȞ��
İʌİȞįȪıİȦȞ�țȜʌ��Ȓ�İĲȠȓȝȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�Įʌȩ�ȡȪʌĮȞıȘ�ʌȠȣ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�
ʌȡȠțȪȥȘ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȤȡȒıȘ�ĮȣĲȠțȠȜȜȒĲȦȞ�ĲĮȚȞȚȫȞ��ĳȪȜȜȦȞ�
ȞȐȨȜȠȞ��ȠȚțȠįȠȝȚțȠȪ�ȤĮȡĲȚȠȪ�țȜʌ�
ȕ��ȉĮ�ȑĲȠȚȝĮ�ıȣıțİȣĮıȝȑȞĮ�ȣȜȚțȐ�ȕĮĳȒȢ�Ȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ĮıĲȐȡȚĮ�țȜʌ���
șĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȦȢ�ȑȤȠȣȞ��ȤȦȡȓȢ�ĮȡĮȓȦȝĮ�ȝİ�įȚĮȜȪĲİȢ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�
ĮȣĲȩ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ȅȚ�ıȣȞșȒțİȢ�șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ�țĮȚ�ȣȖȡĮıȓĮȢ�ȖȚĮ�
ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�İțȐıĲȠȣ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�ȠȚ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌĮȡĮȖȦȖȩ�
Ȗ��ȅĲĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Ș�ʌȜȘȡȦȝȒ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
İțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ�ıĲȚȢ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��İıȦĲİȡȚțȑȢ�Ȓ�
İȟȦĲİȡȚțȑȢ��įİȞ�șĮ�İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ʌȠȣ�ĮĳȠȡȠȪȞ�ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȘȢ�
ĲȚȝȒȢ�ĲȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ�ȠȡȚıȝȑȞȠ�ȪȥȠȢ�
�į��ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�Ș�ʌȡȠıȠȤȒ�ıĲĮ�ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ĭȪȜȜȠ�ǹıĳĮȜȠȪȢ�ȋȡȒıİȦȢ�ĲȠȣ�ȊȜȚțȠȪ�
�06'6��0DWHULDO�6DIHW\�'DWD�6KHHW��ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ�ĲȠȣ��ȉȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ʌȠȣ�
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�İțȐıĲȠĲİ�ȣȜȚțȩ�șĮ�İȓȞĮȚ�İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ȝİ�ĲĮ�
țĮĲȐȜȜȘȜĮ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȂǹȆ���ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�Ș�įĮʌȐȞȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��İȚįȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�

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

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

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�ȃ�������ǹȡșȡȠ��

a�ȆİĲȐıȝĮĲĮ�ʌȜĮȖȚȠțȐȜȣȥȘȢ�ĲȪʌȠȣ�VDQGZLFK�ȝİ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�ĲȘȢ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ�
ĲıȚȝİȞĲȠıĮȞȓįĮȢ�a
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆİĲȐıȝĮĲĮ�ʌȜĮȖȚȠțȐȜȣȥȘȢ��ʌȐȞİȜȢ��ĲȪʌȠȣ��ıȐȞĲȠȣȚĲȢ���Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�
ʌȡȠȕĮȝȝȑȞȘ�ıĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ��ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ȓįȚȠȣ�ȝİ�ĲȠ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ��İʌȓʌİįȘ��ĲȡĮʌİȗȠİȚįȒ�
Ȓ�ĮȣȜĮțȦĲȒ���ıĲȘȞ�İıȦĲİȡȚțȒ�țĮȚ�İȟȦĲİȡȚțȒ�ʌȜİȣȡȐ���țĮȚ�İȞįȚȐȝİıĮ�ȝİ�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȩ�
ȣȜȚțȩ�Įʌȩ�ĮĳȡȫįȘ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ��&)&�	�+&)&�)UHH���ȝİ�ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�
ȝİȜȑĲȘ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ȘȤȠȝȩȞȦıȘȢ�țĮȚ�ʌȣȡĮȞĲȠȤȒȢ��țĮȚ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�ĲȘȢ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ�
ĲıȚȝİȞĲȠıĮȞȓįĮȢ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�İȚįȚțȫȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ�İʌȓ�
ĲȠʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��Ƞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ�ĮȞȣȥȦĲȚțȩȢ�İȟȠʌȜȚıȝȩȢ�țĮȚ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ�ıĲȠȞ�ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ�ıțİȜİĲȩ�ȝİ�ĮȣĲȠțȠȤȜȚȠȪȝİȞȠȣȢ�ıȣȞįȑıȝȠȣȢ�
ȣȥȘȜȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�
īİȞȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�
Į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞĮ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ��İȡȖĮıȓĮ�
țĮȚ�ȣȜȚțȐ��
��Ǿ�ĮʌȠȟȘȜȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȘȢ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ�ĲıȚȝİȞĲȠıĮȞȓįĮȢ�
��Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȦȞ�ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ�ȝİ�ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ�Ȓ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ�İȚįȚțȐ�
ĲİȝȐȤȚĮ��țȜʌ��ıĲȠȞ�ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�ıțİȜİĲȩ�
��ȉȠ�țȠȞȓĮȝĮ�ıĳȡȐȖȚıȘȢ�țĮȚ�ȠȚ�ĲȣȤȩȞ�ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ�ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ�ȝİȝȕȡȐȞİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
ıĲİȖȐȞȦıȘ�ĮȡȝȫȞ�ĲȦȞ�ȐȞȦ�țĮȚ�țȐĲȦ�ĮʌȠȜȒȟİȦȞ�țĮȚ�ĮțȝȫȞ�ĲȦȞ�ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ�
��ȉĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳĮ�Įʌȩ�
ʌȡȠȕĮȝȝȑȞȘ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ��ȖȦȞȓİȢ��ȜȠȪțȚĮ��ʌȜĮǿȞȑȢ�țĮĲĮȜȒȟİȚȢ��İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ�
ıȤȒȝĮĲȠȢ�ǽ�țȜʌ��
��ȅȚ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�įȚȩįȦȞ�ıȦȜȘȞȫıİȦȞ��ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țȜʌ�
ȕ�Ǿ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįȠȢ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ȑȤİȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�ĲȘȢ�țȜȓıȘȢ�ĲȘȢ�
ʌȜĮȖȚȠțȐȜȣȥȘȢ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�ĲȘȢ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ�ȤȫȡȠ��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ�țȐșİ�
įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȜȒȥȘ�ĲȦȞ�ȝȑĲȡȦȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�țİȓȝİȞİȢ�
įȚĮĲȐȟİȚȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

Ǽȣȡȫ�� ȆİȞȒȞĲĮ�įȪȠ ¼������



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�
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a�ǼȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ�İʌȚțȐȜȣȥȘȢ�ʌİĲȐıȝĮĲȦȞ�ĲȪʌȠȣ�VDQGZLFK�
Įʌȩ�ʌȡȠȕĮȝȝȑȞȘ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȒ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ʌȐȤȠȣȢ�G ����PP�a
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ�İʌȚțȐȜȣȥȘȢ�ʌİĲȐıȝĮĲȦȞ�ʌȐȞİȜȢ��ĲȪʌȠȣ�
�ıȐȞĲȠȣȚĲȢ���Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȒ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ʌȐȤȠȣȢ�G ����PP��ʌȡȠȕĮȝȝȑȞȘ�
ıĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ��ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ȓįȚȠȣ�ȝİ�ĲȦȞ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ�ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�İȚįȚțȫȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ�İʌȓ�
ĲȠʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��Ƞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ�ĮȞȣȥȦĲȚțȩȢ�İȟȠʌȜȚıȝȩȢ�țĮȚ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��İȡȖĮıȓĮ�
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�ıĲĮ�ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ�ʌİĲȐıȝĮĲĮ�
īİȞȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�
Į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞĮ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ��İȡȖĮıȓĮ�
țĮȚ�ȣȜȚțȐ��
��ȉĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳĮ�Įʌȩ�
ʌȡȠȕĮȝȝȑȞȘ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȒ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ʌȐȤȠȣȢ�G ����PP�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ�
��FP��ȖȦȞȓİȢ��țĲȑȞȚĮ��ȜȠȪțȚĮ��ʌȜĮȧȞȑȢ�țĮĲĮȜȒȟİȚȢ��İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ�ıȤȒȝĮĲȠȢ�ǽ�țȜʌ��
��Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȦȞ�İȚįȚțȫȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ�Įʌȩ�ʌȡȠȕĮȝȝȑȞȘ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�
ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȒ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ıĲĮ�ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ�ʌİĲȐıȝĮĲĮ�
��Ǿ�ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ�ĲĮȚȞȓĮ�ıĳȡȐȖȚıȘȢ�ĮȡȝȫȞ�ĲȦȞ�ȐȞȦ�țĮȚ�țȐĲȦ�ĮʌȠȜȒȟİȦȞ�țĮȚ�ĮțȝȫȞ�ĲȦȞ�
ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ��ĲȠ�ıȚȜȚțȠȞȠȪȤȠ�ȣȜȚțȩ�ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ�ĲȦȞ�İȚįȚțȫȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ�ȝİ�ĲĮ�
ȣĳȚıĲȐȝİȞĮ�ʌİĲȐıȝĮĲĮ��
ȕ�Ǿ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįȠȢ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ȑȤİȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�ĲȘȢ�țȜȓıȘȢ�ĲȘȢ�
ʌȜĮȖȚȠțȐȜȣȥȘȢ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�ĲȘȢ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ�ȤȫȡȠ��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ�ıİ�
țȐșİ�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȜȒȥȘ�ĲȦȞ�ȝȑĲȡȦȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�
țİȓȝİȞİȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��PP�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȂȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ĲȡȓĮ ¼������

�
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aǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ�țĮșȓıȝĮĲĮ�ȝİ�ĮȞĮȜȩȖȚȠ�ʌȠȣ�įȚĮșȑĲȠȣȞ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ĮȞĮįȓʌȜȦıȘȢ��ȝİ�ȪȥȠȢ�
ʌȜȐĲȘȢ�Įʌȩ�įȐʌİįȠ���FP��ȝİ�ȪȥȠȢ�ȑįȡĮȢ�Įʌȩ�įȐʌİįȠ���FP��țĮșĮȡȩ�ʌȜȐĲȠȢ�țĮșȓıȝĮĲȠȢ�
��FP�țĮȚ�ıȣȞȠȜȚțȩ�ȝȚțĲȩ�ʌȜȐĲȠȢ�Įʌȩ�ȐȟȠȞĮ�ıİ�ȐȟȠȞĮ�ĲȠȣ�ȝʌȡȐĲıȠȣ���FP��ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�
ıțİȜİĲȩ��ĲȪʌȠȣ��3/86�07����:7�6WUDLJKW��ĲȘȢ�6<67(0$�(ȆǼ��ıȣȞİįȡȚĮțȫȞ�ĮȚșȠȣıȫȞ�
İȚįȚțȫȞ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ��ȩʌȠȣ�Ș�ĮțȠȣıĲȚțȒ�ĮʌȠĲİȜİȓ�ıȘȝĮȞĲȚțȩ�țȡȚĲȒȡȚȠ�ıȤİįȚĮıȝȠȪ��
ȩȝȠȚĮ�ȝİ�ĲĮ�İȓįȘ�ȣʌȐȡȤȠȞĲĮa�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ�������
ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ�țĮșȓıȝĮĲĮ�ȝİ�ĮȞĮȜȠȖȚȠ�ʌȠȣ�įȚĮșȑĲȠȣȞ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ĮȞĮįȓʌȜȦıȘȢ���ȝİ�ȪȥȠȢ�
ʌȜȐĲȘȢ�Įʌȩ�įȐʌİįȠ���FP��ȝİ�ȪȥȠȢ�ȑįȡĮȢ�Įʌȩ�įȐʌİįȠ���FP��țĮșĮȡȩ�ʌȜȐĲȠȢ�țĮșȓıȝĮĲȠȢ�
��FP�țĮȚ�ıȣȞȠȜȚțȩ�ȝȚțĲȩ�ʌȜȐĲȠȢ�Įʌȩ�ȐȟȠȞĮ�ıİ�ȐȟȠȞĮ�ĲȠȣ�ȝʌȡȐĲıȠȣ���FP��ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�
ıțİȜİĲȩ��ĮȚșȠȣıȫȞ�İȚįȚțȫȞ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ��ȩʌȠȣ�Ș�ĮțȠȣıĲȚțȒ�ĮʌȠĲİȜİȓ�ıȘȝĮȞĲȚțȩ�
țȡȚĲȒȡȚȠ�ıȤİįȚĮıȝȠȪ��ĲȪʌȠȣ��3/86�07����:7�6WUDLJKW��ĲȘȢ�6<67(0$�(ȆǼ��ȩȝȠȚĮ�ȝİ�ĲĮ�
İȓįȘ�ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ��țĮȚ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�
Į�ĲȠȞ�ıțİȜİĲȩ�ȑįȡĮȢ�ʌȜȐĲȘȢ�Įʌȩ�įȪȠ�ȟİȤȦȡȚıĲȐ�ĲȝȒȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȝȑĲĮȜȜȠ�țĮȚ�ȟȪȜȠ���ĲȠ�
ʌȜȘȡȦĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ�İȓȞĮȚ�Įʌȩ�ĮĳȡȫįȘ�țĮȜȠȣʌȦĲȒ�ȠȝȠȖİȞȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȕȡĮįȪțĮȣıĲȘ�
ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ�ȝȑıȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑįȡĮȢ� ���PP�țĮȚ�ʌȜȐĲȘȢ ��PP�ȣȥȘȜȘȢ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ���Ǿ�
ȑįȡĮ�ʌȜȐĲȘ�İʌİȞįİįȣȝȑȞȘ�ĮȝĳȓʌȜİȣȡĮ�Įʌȩ�İȞȚıȤȣȝȑȞȠ�ȪĳĮıȝĮ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�İʌȚȜȠȖȒȢ�ĲȘȢ�
ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ĲȠ�ʌȓıȦ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȘȢ�ʌȜȐĲȘȢ�țĮĲȐ�ĲĮ�����İʌİȞįȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ȤȣĲȠțĮȜȠȣʌȦĲȩ�
țȑȜȣĳȠȢ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ��
ȕ�ĲȠ�ȝʌȡȐĲıȠ�țȠȚȞȩ�ȝİĲĮȟȪ�įȪȠ�įȚĮįȠȤȚțȫȞ�țĮșȚıȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȣĳĮıȝȐĲȚȞȘ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİ�
ȤȦȞİȣĲȩ�ĮȞĮȜȩȖȚȠ�ȖȡĮĳȒȢ�Įʌȩ�ȟȪȜȠ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�Ȓ�0')�ȝİ�İʌȑȞįȣıȘ�Įʌȩ�/$0,1$7(��
ĮȞĮțȜȚȞȩȝİȞȠ�ĲȠ�ȠʌȠȓȠ�ĮʌȠșȘțİȪİĲĮȚ������ıĲȠ�İıȦĲİȡȚțȩ�ĲȠȣ�ȝʌȡȐĲıȠȣ��ȉȠ�İʌȐȞȦ�
ȝȑȡȠȢ�ĲȠȣ�ȝʌȡȐĲıȠȣ�țĮȜȪʌĲİĲĮȚ�Įʌȩ�ȟȪȜȠ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�Ȓ�0')�ȝİ�İʌȑȞįȣıȘ�Įʌȩ�
/$0,1$7(�ȝȑıȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�Įʌȩ��FP�ȑȦȢ��FP�
Ȗ��ȂİĲĮȜȜȚțȩ�ıțİȜİĲȩ�ĲȠȣ�țĮșȓıȝĮĲȠȢ��ʌȠȣ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�įȪȠ�țȠȜȩȞİȢ��ʌȩįȚĮ�ĲȠȣ�
țĮșȓıȝĮĲȠȢ��ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ���PP��PP�PP�ȝİ�İȚįȚțȩ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�ʌȑȜȝĮ��ıĲȚȢ�
ȐțȡİȢ�ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�ȣʌȐȡȤȠȣȞ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ�ȠʌȑȢ�ʌȠȣ�įȑȤȠȞĲĮȚ�ĲȚȢ�ȕȓįİȢ�ʌȐțĲȦıȘȢ��
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ�ĲȠ�țȐșȚıȝĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�įȚĮșȑĲİȚ�İʌȚ�ʌȠȚȞȒ�ĮʌȠțȜİȚıȝȠȪ�ĲĮ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ�
�0ȘȤĮȞȚțȫȞ�ĮȞĲȠȤȫȞ�ȖȚĮ�ĲȠ�țȐșȚıȝĮ�țĮȚ�ĲȠ�ĮȞĮȜȩȖȚȠ�ıȪȝĳȦȞȠ�ȝİ�ĲȠ�Ǽȃ�,62�
�������İʌȓʌİįȠ���
�ǾȤȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȒȢ�ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ�ĲȠȣ�țĮșȓıȝĮĲȠȢ�ıȪȝĳȦȞȠ�ȝİ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ�Ǽȁȅȉ�(1�
,62�������
�ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�İȜȑȖȤȠȣ�ĮțĮȣıĲȩĲȘĲĮȢ�ȖȚĮ�ĲȘ�ȕȡĮįȪțĮȣıĲȘ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ�
țĮȜȣȝȝȑȞȘ�ȝİ�ȪĳĮıȝĮ�ıȪȝĳȦȞȠ�ȝİ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ�������(&��(&(�5��������
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)0966����&0966����
�ǺȡĮįȣțĮȣıĲȩĲȘĲĮȢ�ȣĳȐıȝĮĲȠȢ�ıȪȝĳȦȞȠ�ȝİ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ����������Ǽȃ�������
�ǹȞĲȠȤȒȢ�ĲȠȣ�ȣĳȐıȝĮĲȠȢ�ıĲȘȞ�ĲȡȚȕȒ�ıȪȝĳȦȞȠ�ȝİ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ�������ȖȚĮ��
��������țȪțȜȠȣȢ�
ȉĮ�ȣĳȐıȝĮĲĮ�țĮȚ�ĲĮ�ĮĳȡȫįȘ�șĮ�țĮȜȪʌĲȠȣȞ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĮțȠȣıĲȚțȩĲȘĲĮȢ�ĲȠ�țĮșȚıȝĮ�
ȞĮ�įȚĮșȑĲİȚ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ĮȞĲȠȤȫȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ�ĲȠȣ�ĮȞĮȜȠȖȓȠȣ�
ȉȠ�ȪĳĮıȝĮ�ĲȘȢ�İʌȑȞįȣıȘȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�ĲȪʌȠȢ�9,3�ĲȘȢ�İĲĮȚȡȓĮȢ�/XNVWHNV�7HNVWLO�ȝİ�
țȦįȚțȩ�9��țĮȚ�șĮ�țĮȜȪʌĲİȚ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ȕȡĮįȣțĮȣıĲȩĲȘĲĮȢ�țĮȚ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ıĲȘȞ�ĲȡȚȕȒ�
ȆȜȒȡȘȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȚ�
ĲȩʌȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�İȞĲȠȜȑȢ�ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ�
ȉȚȝȒ���ĲİȝȐȤȚȠ�ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ��Ĳİȝ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚĮțȩıȚĮ�ĲȡȚȐȞĲĮ ¼�������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�ȃ�������ǹȡșȡȠ��

aǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�țȜİȚįĮȡȚȫȞ�İıȦĲİȡȚțȫȞ�șȪȡȦȞ�:&�ȝİ�ȞȑİȢ�țȜİȚįĮȡȚȑȢ�
ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�ȝİ�ıĲĮșİȡȐ�țȜİȓıĲȡĮ�a
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ�������
ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�țȜİȚįĮȡȚȫȞ�İıȦĲİȡȚțȫȞ�șȪȡȫȞ�:&�ȝİ�ȞȑİȢ�țȜİȚįĮȡȚȑȢ�
ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�ȝİ�ıĲĮșİȡȐ�țȜİȓıĲȡĮ�ĲİȜȚțȒȢ�ȣĳȒȢ�ȝĮĲ�ȤȡȦȝȓȠȣ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȚ�ĲȩʌȠȣ��Ș�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�ĲȦȞ�
ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�țȜİȚįĮȡȚȫȞ�țĮȚ�Ș�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ȞȑİȢ��ȠȚ�ȠʌȠȓİȢ�șĮ�įȚĮșȑĲȠȣȞ�
ıĲĮșİȡȩ�țȜİȓıĲȡȠ�ȖȚĮ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮıĳȐȜȚıȘ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�
ȅȚ�ĮʌȠȟȘȜȦȝȑȞİȢ�țȜİȚįĮȡȚȑȢ�șĮ�ʌĮȡĮįȠșȠȪȞ�ıĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ����
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�
ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ����Ĳİȝ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ ¼������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�ȃ�������ǹȡșȡȠ��

aȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ�ĲİȜȚțȒȢ�ȣĳȒȢ�ȝĮĲ�ȤȡȦȝȓȠȣ��ıĲĮ�ȟȪȜȚȞĮ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�
țȠȣĳȦȝȐĲȦȞa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ�������
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ıȣȡĲȫȞ��ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ��ȝİȞĲİıȑįȦȞ��İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ�ĮȞȐțȜȘıȘȢ�
ĲİȜȚțȒȢ�ȣĳȒȢ�ȝĮĲ�ȤȡȦȝȓȠȣ��ıĲĮ�ȟȪȜȚȞĮ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ�țĮȚ�ĲȠȣȢ�ĳİȖȖȓĲİȢ�ĲȠȣȢ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�
ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ��ĲȘȞ�ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĮıĳȐȜİȚĮ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ����
īȚĮ��ĲȘȞ��ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ��İʌȚ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıĲĮ�ȟȪȜȚȞĮ�
șȣȡȩĳȣȜȜĮ�țĮȚ�ĲȠȣȢ�ĳİȖȖȓĲİȢ�ĲȠȣȢ����
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�
ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȠȪĳȦȝĮ����Ĳİȝ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩ ¼�������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�ȃ�������ǹȡșȡȠ��

a�ȈȒȝĮȞıȘ�țĮșȓıȝĮĲȠȢ�șİȐĲȡȠȣ�a
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ�������
ȈȒȝĮȞıȘ�țĮșȓıȝĮĲȠȢ�șİȐĲȡȠȣ�
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�İʌȓ�ĲȦȞ�țĮșȚıȝȐĲȦȞ�ȑȞįİȚȟȘȢ�ĮȡȓșȝȘıȘȢ�ıİȚȡȐȢ��ĮȜĳĮȕȘĲȚțȐ��ĮȞȐ�țȐșȚıȝĮ�
ıĲȠ�ȐțȡȠ�țȐșİ�ıİȚȡȐȢ�țĮȚ�ȑȞįİȚȟȘȢ�ĮȡȓșȝȘıȘȢ�țĮșȓıȝĮĲȠȢ�ıĲȘȞ�ʌȜȐĲȘ��ȉȠ�ȣȜȚțȩ�ʌȠȣ�
șĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�șĮ�İȓȞĮȚ�Įʌȩ�ȝȑĲĮȜȜȠ�ıĲȚȢ�ĮʌȩȤȡȦıȘȢ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ȅȚ�ĮȡȚșȝȠȓ�țĮȚ�
ĲĮ�ȖȡȐȝȝĮĲĮ�ĲȦȞ�ıİȚȡȫȞ�ıĲȘȞ�ĮʌȩȤȡȦıȘ�ĲȠȣ�ȝĮȪȡȠȣ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�İʌȚȜȠȖȒ�
țĮȚ�ĲȚȢ�ȣʌȠįİȓȟİȚȢ�ĲȘȢ�ȣʌȘȡİıȓĮȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�
ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ����Ĳİȝ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������
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Ǽȣȡȫ�� ǼȟȚ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�ȃ�������ǹȡșȡȠ��

a�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ʌȐȖțȠȣ�ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȍȃ���ǼǿȈǿȉǾȇǿȍȃ�ȝİ�ȕȐșȠȢ�ȑȦȢ���FP�țĮȚ�ȝİ�ȪȥȠȢ����FP��
ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠ�Įʌȩ�ıȣȞșİĲȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȪʌȠȣ��FRULDQ���ȝİ�İȡȝȐȡȚĮ�țĮȚ�ıȣȡĲȐȡȚĮ�Įʌȩ�
ȚȞȠıĮȞȓįĮ�0')��ȝİ�țĮʌȜĮȝȐ�ĳȣıȚțȒȢ�ȟȪȜİȓĮȢ�ǻȇȊȅȈ�țĮȚ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�ıțȠĲȓİȢ�ıȤȒȝĮĲȠȢ�
�Ȇ��LQR[���PP�ıĲȚȢ�İȝĳĮȞİȓȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĲȘȢ�ȩȥȘȢ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ����ȅǿȀ���������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ʌȐȖțȠȣ�ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȍȃ�ǼǿȈǿȉǾȇǿȍȃ��ȝİ�ȕȐșȠȢ�ȑȦȢ���FP�țĮȚ�ȝİ�ȪȥȠȢ����FP��
ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠ�Įʌȩ�ıȣȞșİĲȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȪʌȠȣ��FRULDQ���ȝİ�İȡȝȐȡȚĮ�țĮȚ�ıȣȡĲȐȡȚĮ��Įʌȩ�
ȚȞȠıĮȞȓįĮ�0')��ȝİ�țĮʌȜĮȝȐ�ĳȣıȚțȒȢ�ȟȪȜİȓĮȢ�ǻȇȊȅȈ�țĮȚ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�ıțȠĲȓİȢ�ıȤȒȝĮĲȠȢ�
�Ȇ��LQR[���PP�ıĲȚȢ�İȝĳĮȞİȓȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĲȘȢ�ȩȥȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�
ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ��ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�
Į�ȉȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ʌȜĮȚıȓȠȣ��țȠȣĲȓ��Įʌȩ�ȚȞȠıĮȞȓįĮ��0')�ʌȐȤȠȣȢ���PP�İʌİȞįİįȣȝȑȞȠ�ȝİ�
țĮʌȜĮȝȐ�ĳȣıȚțȒȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�ǻȇȊȅȈ�ıİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�İȝĳĮȞİȓȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�țĮȚ�ȝİȜĮȝȓȞȘ�ĲȪʌȠȣ�
ȟȣȜİȓĮȢ�ǻȇȊȅȈ�ıĲȚȢ�ȝȘ�İȝĳĮȞİȓȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ��țĮȚ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�ıțȠĲȓİȢ�ıȤȒȝĮĲȠȢ��Ȇ��
LQR[���PP�ıĲȚȢ�İȝĳĮȞİȓȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĲȘȢ�ȩȥȘȢ��
ȆİȡȚȝİĲȡȚțȐ�ĲȠȣ�ʌȜĮȚıȓȠȣ�țĮȚ�ıĲĮ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�ȤȦȡȓıȝĮĲĮ��șȑıȘ�ıȣȡĲĮȡȚȑȡĮȢ�șĮ�
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ�ȜȐıĲȚȤȠ�ĲĮȚȞȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�țĮȜȪĲİȡȘ�ıĳȡȐȖȚıȘ�țĮȚ�ĮʌȠĳȣȖȒ�șȠȡȪȕȠȣ�țĮĲȐ�ĲȠ�
țȜİȓıȚȝȠ��īİȞȚțȐ�ȠȚ�İȞȫıİȚȢ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�șĮ�ȖȓȞȠȣȞ�ȝİ�ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�ȟȣȜȩȕȚįİȢ�ʌȠȣ�
șĮ�İȓȞĮȚ�İȞȚıȤȣȝȑȞİȢ�ȝİ�țȩȜȜĮ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�İȞĲȠȡȝȓİȢ�
ȕ�ȉȘȞ�İʌȚțȐȜȣȥȘ�ĲȠȣ�ʌȐȖțȠȣ�ʌȜȐĲȠȣȢ���FP�țĮȚ�ĲȦȞ�ȠȡĮĲȫȞ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�ȩȥİȦȞ�ȪȥȠȣȢ�
��FP�İȦȢ���FP�ȝİ�ıȣȞșİĲȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȪʌȠȣ��FRULDQ��ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ȝĮȪȡȠȣ��İȞȫ�Ƞ�ʌȐȖțȠȢ�
İȡȖĮıȓĮȢ�ȪȥȠȣȢ�ʌİȡȓʌȠȣ���FP�ȝİ�ȚȞȠıĮȞȓįĮ��0')��ȝİ�țĮʌȜĮȝȐ�ĳȣıȚțȒȢ�ȟȪȜİȓĮȢ�ǻȇȊȅȈ�
ʌȐȤȠȣȢ��PP��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�
Ǿ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�ĲȦȞ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ�țĮȚ�țȐșİĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ĲȘȢ�ıȣȞșİĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�
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ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ���Ĳİȝ���

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�ȤȚȜȚȐįİȢ�ȠțĲĮțȩıȚĮ ¼���������

�
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aȀĮĲĮıțİȣȒ�ʌȐȖțȠȣ�ıİȡȕȚȡȓıȝĮĲȠȢ�ȀȊȁǿȀǼǿȅȊ�%$5�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ıȤȑįȚȠ�
ȝİȜȑĲȘȢ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠȣ�Įʌȩ�ıȣȞșİĲȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȪʌȠȣ��FRULDQ���ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ�
İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�ʌȐȖțȠȣ�İȡȖĮıȓĮȢ�țĮȚ�ȝİ�İȡȝȐȡȚĮ�Įʌȩ�ȚȞȠȠıĮȞȓįĮ�0')�İʌİȞįİįȣȝȑȞȠȣ�ȝİ�
țĮʌȜĮȝȐ�ĳȣıȚțȒȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�ǻȇȊȅȈ�ıĲȚȢ�İȝĳĮȞİȓȢ�țȐșİĲİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ����ȅǿȀ���������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ʌȐȖțȠȣ�ıİȡȕȚȡȓıȝĮĲȠȢ�ȀȊȁǿȀǼǿȅȊ�%$5�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ıȤȑįȚȠ�
ȝİȜȑĲȘȢ��ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠȣ�Įʌȩ�ıȣȞșİĲȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȪʌȠȣ��FRULDQ���ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ�
İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�ʌȐȖțȠȣ�İȡȖĮıȓĮȢ�țĮȚ�ȝİ�İȡȝȐȡȚĮ�Įʌȩ�ȚȞȠȠıĮȞȓįĮ�0')�İʌİȞįİįȣȝȑȞȠȣ�ȝİ�
țĮʌȜĮȝȐ�ĳȣıȚțȒȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�ǻȇȊȅȈ�ıĲȚȢ�İȝĳĮȞİȓȢ�țȐșİĲİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ��ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�
Į�ȉȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�İıȦĲİȡȚțȠȪ�țȣĲȓȠȣ�ıĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�șȑıİȚȢ��Įʌȩ�ȚȞȠıĮȞȓįĮ��0')��
ʌȐȤȠȣȢ���PP�İʌİȞįİįȣȝȑȞȠȣ�ȝİ�țĮʌȜĮȝȐ�ĳȣıȚțȒȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�ǻȇȊȅȈ�ıİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�İȝĳĮȞİȓȢ�
İʌȚĳȐȞİȚİȢ�țĮȚ�ȝİȜĮȝȓȞȘ�ĲȪʌȠȣ�ȟȣȜİȓĮȢ�ǻȇȊȅȈ�ıĲȚȢ�ȝȘ�İȝĳĮȞİȓȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ��īİȞȚțȐ�
ȠȚ�İȞȫıİȚȢ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�șĮ�ȖȓȞȠȣȞ�ȝİ�ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�ȟȣȜȩȕȚįİȢ�ʌȠȣ�șĮ�İȓȞĮȚ�
İȞȚıȤȣȝȑȞİȢ�ȝİ�țȩȜȜĮ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�İȞĲȠȡȝȓİȢ�
Ǿ�ʌȜȐĲȘ�ĲȠȣ�İȡȝĮȡȓȠȣ�ʌȡȠȢ�ĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ��șĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ�Įʌȩ�ȚȞȠıĮȞȓįĮ�0')��ʌȐȤȠȣȢ�
�PP�ĲȘȢ�ȓįȚĮȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ��İʌİȞįİįȣȝȑȞȠ�İıȦĲİȡȚțȐ��ĮĳĮȞȒȢ�ʌİȡȚȠȤȒ��ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ�ĲȠȣ�
ĲȪʌȠȣ�ȟȣȜİȓĮȢ�ǻȇȊȅȈ�
ȕ�ȅ�ʌȐȖțȠȢ�ĲȠȣ�%$5�ȪȥȠȣȢ����FP�țĮȚ�ĲȠ�ȠȡĮĲȫ�İȟȦĲİȡȚțȩ�ȝȑĲȦʌȠ���FP�İʌİȞįȪİĲĮȚ�ȝİ�
ıȣȞșİĲȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȪʌȠȣ��FRULDQ��ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ȝĮȪȡȠȣ��İȞȫ�Ƞ�ʌȐȖțȠȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȪȥȠȣȢ�
ʌİȡȓʌȠȣ���FP��ȪȥȠȢ�ȥȣȖİȓȠȣ��ȝİ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ��,12;��ʌȐȤȠȣȢ��PP��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�
Ǿ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�ĲȦȞ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ�țĮȚ�țȐșİĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ĲȘȢ�ıȣȞșİĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�
�FRULDQ��ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ıĲȡȠȖȖȣȜİȝȑȞİȢ�ĲȚȢ�ĮțȝȑȢ��țĮȚ�Ș�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȘȢ�ıȣȞșİĲȚțȒȢ�
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��FRULDQ��ıĲȘȞ�ȟȪȜȚȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝȑıȦ�İȚįȚțȫȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ�
țȠȤȜȚȠĳȩȡȦȞ�ȒȜȦȞ��ȝİĲĮȜȜȩȕȚįĮ��Įʌȩ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�ȤȐȜȣȕĮ�țĮȚ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ�



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȪȜȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȘȢ�ʌȡȠȝȘșİȪĲȡȚĮȢ�İĲĮȚȡİȓĮȢ�
ȅ�ʌȐȖțȠȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȑȤİȚ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȣʌȠįȠȝȒ�ĲȦȞ�İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ĲȠȣ��ʌ�Ȥ��
ȞİȡȠȤȪĲȘȢ��
Ȗ�ȉȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�İıȦĲİȡȚțȫȞ�țȚȞȘĲȫȞ�Ȓ�ıĲĮșİȡȫȞ�ȡĮĳȚȫȞ�Įʌȩ�ȚȞȠıĮȞȓįĮ�0')�ʌȐȤȠȣȢ�
��PP��İʌİȞįİįȣȝȑȞȘȢ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ�ĲȪʌȠȣ�ȟȣȜİȓĮȢ�ǻȇȊȅȈ��ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ�ȑȞĮ�țĮș�ȪȥȠȢ��
īȚĮ�ĲȘȞ�ıĲȒȡȚȟȘ�ĲȦȞ�ȡĮĳȚȫȞ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ�
ȝİĲĮȜȜȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�
į�ȉȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�șȣȡȩĳȣȜȜȦȞ��ȝȠȞȩĳȣȜȜȦȞ�Ȓ�įȓĳȣȜȜȦȞ��ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ȝȠȡĳȒȢ�Ȓ�
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ıĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�șȑıİȚȢ��ȞĲȠȣȜȐʌȚĮ��Įʌȩ�ȚȞȠıĮȞȓįĮ�0')��
İʌİȞįȣİįȣȝȑȞȠ�Įʌȩ�ȝİȜĮȝȓȞȘ�ĲȪʌȠȣ�ȟȣȜİȓĮȢ�ǻȇȊȅȈ��ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ���PP�
İ�ȉȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ�ȖȡĮȝȝȚțȠȪ�ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ�Įʌȩ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ�
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȒ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ıȤȒȝĮĲȠȢ��ʌ��ȪȥȠȣȢ���PP�ʌȐȤȠȣȢ�����PP��ıĲȠ�țĮĲȫĲİȡȠ�ĲȝȒȝĮ�
ĲȠȣ�ʌȐȖțȠȣ��ȪȥȠȢ�ʌȠįȚȫȞ���ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȐȞİıȘ�ĲȦȞ�įȚİȡȤȩȝİȞȦȞ��ʌȠȣ�ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ�ıĲȘȞ�
ȟȪȜȚȞȘ�ȣʌȠįȠȝȒ�ȝİ�ȕȓįĮ�ĳȡİȗȐĲȘ��LQR[���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ�
ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ��
ǵȜȘ�Ș�țĮĲĮıțİȣȒ�șĮ�ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ�ıİ�ȡȣșȝȚȗȩȝİȞĮ�ʌȠįĮȡȚțȐ�țȠȣȝʌȦĲȐ��ȝİ�ȡİȖȠȣȜĮĲȩȡȠȣȢ��
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦıȘ�ĲȠȣȢ�
ȗ�ȉȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�İȚįȫȞ�țĮȖțİȜĮȡȓĮȢ�ĮʌȜȒȢ�ȝȠȡĳȒȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�
ĮȡİıțİȓĮȢ�ĲȠȣ�İȡȖȠįȩĲȘ�
īȚĮ�ĲȘȞ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ĲȦȞ�ĳȪȜȜȦȞ��șĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ�țȡȣĳȠȓ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȚ�ȝİȞĲİıȑįİȢ�
įȚʌȜȒȢ�ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ�
ǵȜȘ�Ș�țĮĲĮıțİȣȒ�șĮ�ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ�ıİ�ȡȣșȝȚȗȩȝİȞĮ�ʌȠįĮȡȚțȐ�țȠȣȝʌȦĲȐ��ȝİ�ȡİȖȠȣȜĮĲȩȡȠȣȢ��
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦıȘ�ĲȠȣȢ�
īȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȦȞ�ȟȪȜȚȞȦȞ�ʌȠįĮȡȚțȫȞ��ȕȐıȘ�ʌȐȖțȠȣ��Įʌȩ�ĲȘȞ�ȣȖȡĮıȓĮ�
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȝȠȞȦĲȚțȒ�İȜĮıĲȚțȒ�ȜȦȡȓįĮ��ȜȐıĲȚȤȠ�ĲĮȚȞȓĮ��ıİ�ȩȜȠ�ĲȠ�ȝȒțȠȢ�
ȑįȡĮıȘȢ�ĲȠȣ�İʌȓʌȜȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ��PP�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ���PP���

ȆȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıĲİȡȑȦıȘȢ��ȣȜȚțȐ�	�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�
İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȖȚĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ĲȚȢ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ�
ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ��țĮȚ�ĲȚȢ�İȞĲȠȜȑȢ�ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ���Ĳİȝ���

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

Ǽȣȡȫ�� ȆȑȞĲİ�ȤȚȜȚȐįİȢ�İʌĲĮțȩıȚĮ�ʌİȞȒȞĲĮ ¼���������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�ȃ�������ǹȡșȡȠ��

a�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ʌȐȖțȠȣ�ǺǼȈȉǿǹȇǿȅȊ�ȝİ�ȕȐșȠȢ�ȑȦȢ���FP�țĮȚ�ȝİ�ȪȥȠȢ���FP��ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠ�
Įʌȩ�ıȣȞșİĲȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȪʌȠȣ��FRULDQ���Įʌȩ�ȚȞȠıĮȞȓįĮ�0')��ȝİ�țĮʌȜĮȝȐ�ĳȣıȚțȒȢ�
ȟȪȜİȓĮȢ�ǻȇȊȅȈ�țĮȚ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�ıțȠĲȓİȢ�ıȤȒȝĮĲȠȢ��Ȇ��LQR[���PP�ıĲȚȢ�İȝĳĮȞİȓȢ�
İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĲȘȢ�ȩȥȘȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ����ȅǿȀ���������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ʌȐȖțȠȣ�ǺǼȈȉǿǹȇǿȅȊ�ȝİ�ȕȐșȠȢ�ȑȦȢ���FP�țĮȚ�ȝİ�ȪȥȠȢ���FP��ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠ�Įʌȩ�
ıȣȞșİĲȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȪʌȠȣ��FRULDQ���Įʌȩ�ȚȞȠıĮȞȓįĮ�0')��ȝİ�țĮʌȜĮȝȐ�ĳȣıȚțȒȢ�ȟȪȜİȓĮȢ�
ǻȇȊȅȈ�țĮȚ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�ıțȠĲȓİȢ�ıȤȒȝĮĲȠȢ��Ȇ��LQR[���PP�ıĲȚȢ�İȝĳĮȞİȓȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĲȘȢ�
ȩȥȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ��ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�
Į�ȉȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ʌȜĮȚıȓȠȣ��țȠȣĲȓ��Įʌȩ�ȚȞȠıĮȞȓįĮ��0')�ʌȐȤȠȣȢ���PP�İʌİȞįİįȣȝȑȞȠ�ȝİ�
țĮʌȜĮȝȐ�ĳȣıȚțȒȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�ǻȇȊȅȈ�ıİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�İȝĳĮȞİȓȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�țĮȚ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�
ıțȠĲȓİȢ�ıȤȒȝĮĲȠȢ��Ȇ��LQR[���PP�ıĲȚȢ�İȝĳĮȞİȓȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĲȘȢ�ȩȥȘȢ��
īİȞȚțȐ�ȠȚ�İȞȫıİȚȢ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�șĮ�ȖȓȞȠȣȞ�ȝİ�ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�ȟȣȜȩȕȚįİȢ�ʌȠȣ�șĮ�İȓȞĮȚ�
İȞȚıȤȣȝȑȞİȢ�ȝİ�țȩȜȜĮ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�İȞĲȠȡȝȓİȢ�
ȕ��ȉȘȞ�İʌȚțȐȜȣȥȘ�ĲȠȣ�ʌȐȖțȠȣ�ıİ�ȪȥȠȢ���FP�țĮȚ�ĲȦȞ�ȠȡĮĲȫȞ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�ȩȥİȦȞ�ȪȥȠȣȢ�
��FP�ȝİ�ıȣȞșİĲȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȪʌȠȣ��FRULDQ��ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ȝĮȪȡȠȣ�țĮȚ�ıİ�ȪȥȠȢ�ʌİȡȓʌȠȣ�
��FP�ȝİ�ȚȞȠıĮȞȓįĮ��0')��ȝİ�țĮʌȜĮȝȐ�ĳȣıȚțȒȢ�ȟȪȜİȓĮȢ�ǻȇȊȅȈ�ʌȐȤȠȣȢ��PP��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ĲȚȢ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ�ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ�
Ǿ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�ĲȦȞ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ�țĮȚ�țȐșİĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ĲȘȢ�ıȣȞșİĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�
�FRULDQ��ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ıĲȡȠȖȖȣȜİȝȑȞİȢ�ĲȚȢ�ĮțȝȑȢ��țĮȚ�Ș�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȘȢ�ıȣȞșİĲȚțȒȢ�
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��FRULDQ��ıĲȘȞ�ȟȪȜȚȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝȑıȦ�İȚįȚțȫȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ�
țȠȤȜȚȠĳȩȡȦȞ�ȒȜȦȞ��ȝİĲĮȜȜȩȕȚįĮ��Įʌȩ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�ȤȐȜȣȕĮ�țĮȚ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ�
ȪȜȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȘȢ�ʌȡȠȝȘșİȪĲȡȚĮȢ�İĲĮȚȡİȓĮȢ�
ǵȜȘ�Ș�țĮĲĮıțİȣȒ�șĮ�ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ�ıİ�ȡȣșȝȚȗȩȝİȞĮ�ʌȠįĮȡȚțȐ�țȠȣȝʌȦĲȐ��ȝİ�ȡİȖȠȣȜĮĲȩȡȠȣȢ��
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦıȘ�ĲȠȣȢ�
īȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȦȞ�ȟȪȜȚȞȦȞ�ʌȠįĮȡȚțȫȞ��ȕȐıȘ�ʌȐȖțȠȣ��Įʌȩ�ĲȘȞ�ȣȖȡĮıȓĮ�
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȝȠȞȦĲȚțȒ�İȜĮıĲȚțȒ�ȜȦȡȓįĮ��ȜȐıĲȚȤȠ�ĲĮȚȞȓĮ��ıİ�ȩȜȠ�ĲȠ�ȝȒțȠȢ�
ȑįȡĮıȘȢ�ĲȠȣ�İʌȓʌȜȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ��PP�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ���PP��țĮȚ�ȖȚĮ�ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȠȪȢ�ȜȩȖȠȣȢ�
țĮȜȪʌĲİĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ�ıĲȡĮȞȗĮȡȚıĲȒ�ȖȦȞȓĮ��LQR[��ıȠȕĮĲİʌȓ����PP��PP�țĮȚ�
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ʌȐȤȠȣȢ�����PP��ʌȠȣ�ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȟȪȜȚȞȘ�ȣʌȠįȠȝȒ�ȝİ�ȕȓįĮ�ĳȡİȗȐĲȘ��LQR[���
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ�ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�

ȆȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıĲȒȡȚȟȘȢ��ıĲİȡȑȦıȘȢ��
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�ĲȦȞ�ĲİȜȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ʌȜȒȡȠȣȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ȣȜȚțȐ�	�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�
ĲȩʌȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ�ıȤȑįȚĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ���Ĳİȝ���

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡİȚȢ�ȤȚȜȚȐįİȢ�İȟĮțȩıȚĮ�ʌİȞȒȞĲĮ ¼���������

�
ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�ȃ�������ǹȡșȡȠ��

aǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ���ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ�ȑȖȤȡȦȝȘȢ�İʌȠȟİȚįȚțȒȢ�ȕĮĳȒȢ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣa
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ���ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ�ȑȖȤȡȦȝȘȢ�ȕĮĳȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ��ʌİȡȓʌȠȣ�
��ȝ����ȝİ�ıĲȚȜʌȞȩĲȘĲĮ��JORVV��įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�İʌȠȟİȚįȚțȒȢ�ȕȐıȘȢ�ȤȦȡȓȢ�įȚĮȜȪĲİȢ��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓĮȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ȓįȚȠȣ�ȝİ�ĲȠ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į��Ǿ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ĲȠȣ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�įĮʌȑįȠȣ��ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ�țĮȚ�țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ��Įʌȩ�
ıțȣȡȩįİȝĮ��ȒĲȠȚ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�ʌĮȜĮȚȠȪ�ȑȖȤȡȦȝȠȣ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ıİ�ʌȜȐĲȠȢ�ȑȦȢ���FP�țĮĲȐ�
ȝȒțȠȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȢ�İʌȚıțİȣȒ�ĮȡȝȠȪ��ĲȡȓȥȚȝȠ�țĮȚ�İʌȚȝİȜȒȢ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�
ȕ��Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȦȞ�ıȣıțİȣĮıȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ĲȠȣ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�
ȕĮĳȒȢ�ĲȠȣ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ��ĲȘȢ�İȖțȡȓıİȦȢ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ȝİĲĮ�Įʌȩ�ıȤİĲȚțȒ�
ʌȡȩĲĮıȘ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ��ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ�Įʌȩ�ĮȞĮȜȣĲȚțȐ�ĲİȤȞȚțȐ�įİįȠȝȑȞĮ�
Ȗ��ȉȠ�ıĲȠțȐȡȚıȝĮ�ĲȣȤȩȞ�ȡȦȖȝȫȞ�țĮȚ�ȠʌȫȞ�ȝİ�İʌȠȟİȚįȚțȒ�ȡȘĲȓȞȘ�ıİ�ıȣȞįȚĮıȝȩ�ȝİ�
ȤĮȜĮȗȚĮțȒ�ȐȝȝȠ�Ȓ�ȝİ�İʌȠȟİȚįȚțȒ�ʌȐıĲĮ�
į��Ǿ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȠȣ�ĮıĲĮȡȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ıĲȡȫıȘ�İʌȠȟİȚįȚțȒȢ�ȡȘĲȓȞȘȢ��țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜȚțȒ�
İʌȓıĲȡȦıȘȢ�ĲȘȢ�ȑȖȤȡȦȝȘȢ�ȕĮĳȒȢ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�İʌȠȟİȚįȚțȒȢ�ȕȐıȘȢ�ȤȦȡȓȢ�įȚĮȜȪĲİȢ��ıİ�
ĲȡİȓȢ�ıĲȡȫıİȚȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�
İ��Ǿ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ��ĲȦȞ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȫȞ�ĮʌȠȜȒȟİȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ�İʌĮĳȒȢ�ȝİ�
ȜȠȚʌȑȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ĳȡİȐĲȚĮ�țȜʌ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȠȣ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ�
țĮȚ�Ș�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�Ȓ�İʌȚıțİȣȒ�ȜĮȝȫȞ�Ȓ�ȖȦȞȚȫȞ�İȣșȣȖȡȐȝȝȦȞ�
ıĲ��Ǿ�ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȘȢ�ĲİȜȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�
ȆȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�ȝİ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ��İʌȚıțİȣĮıȝȑȞȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ�țĮȚ�țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ�ȝİ�
ȣʌȩįİȚȟȘ�ĲȘȢ�ȣʌȘȡİıȓĮȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȉİĲȡĮțȩıȚĮ ¼�������

�
ȅȂǹǻǹ��ī��ǾȁǼȀȉȇȅȂǾȋǹȃȅȁȅīǿȀǼȈ�ǼȇīǹȈǿǼȈ

ǾȁȂ�ȃǼȉ����������ȃ�����ǹȡșȡȠ�

aǹȞĮȕĮĲȩȡȚȠ�țȐșİĲȘȢ�ĮȞȪȥȦıȘȢ�ǹ�Ȃ�Ǽ�ǹ�a
�ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ǾȁȂ����
ǹȞĮȕĮĲȩȡȚȠ�țȐșİĲȘȢ�ĮȞȪȥȦıȘȢ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ȖȚĮ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ǹ�Ȃ�Ǽ�ǹ��įȚĮıĲȐıİȦȞ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮȢ�
����ȋ����PP�țĮȚ�įȚĮįȡȠȝȒȢ�����PP�țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȚıȤȪȠȞĲİȢ�
țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ��ʌȜȒȡȦȢ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȠȣ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�
ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��ıȣıțİȣȫȞ�ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ�įȚĮĲȐȟİȦȞ��ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�įĮʌĮȞȫȞ�
�ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȒ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ��țȠȞĲȡȩȜ��ȤİȚȡȚıȝȩȢ��įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ĲȣȤȩȞ�
țȠȣʌĮıĲȫȞ�țȜʌ���İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�ĮȞĮȕĮĲȠȡȓȠȣ��ıȣȞįȑıİȚȢ��įȠțȚȝȑȢ��ȡȣșȝȓıİȚȢ�țĮȚ�
ʌĮȡȐįȠıȘ�ıİ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�țĮȞȠȞȚțȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ��ĲȠ�ȠʌȠȓȠ�șĮ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�ȕİȕĮȓȦıȘ�țĮȜȒȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȩʌȦȢ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȞȠȝȠșİıȓĮ�
ȉȚȝȒ�țĮĲ
�ĮʌȠțȠʌȒ��ʌȜȒȡȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ���Ĳİȝ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ��ǾȁȂ���
Ǽȣȡȫ��ǻȑțĮ�ȤȚȜȚȐįİȢ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ǾȁȂ������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȟȚ�ȤȚȜȚȐįİȢ ¼���������

�
ǾȂȋ�����ȃ�ȃ�����ǹȡșȡȠ�

aǾȤȘĲȚțȩ�ıȪıĲȘȝĮ��ĮȓșȠȣıĮȢ�ȆȠȜȜĮʌȜȫȞ�ȋȡȒıİȦȞa�



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ��ǾȁȂ�����

ǾȤȘĲȚțȩ�ıȪıĲȘȝĮ�ĮȓșȠȣıĮȢ�ȆȠȜȜĮʌȜȫȞ�ȋȡȒıİȦȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ĲİȤȞȚțȑȢ�
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȦȞ�ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȩʌȦȢ�ĮȞĮȜȣĲȚțȐ�
ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ�ıĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ��ȝİ�ĲĮ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘȢ��
ʌȜȒȡȦȢ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȠ�țĮȚ�ȑĲȠȚȝȠ�ʌȡȠȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ��
īȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�ıȣȞİįȡȚĮțȠȪ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ��ȝȚțȡȠĳȦȞȚțȠȪ�țĮȚ�
ȝİȖĮĳȦȞȚțȠȪ���ȝȠȞȠțĮȜȦįȚĮțȒȢ�ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ��ĲȘȢ�ĮȓșȠȣıĮȢ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ȤȡȒıİȦȞ��ʌȠȣ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�
Į�ȉȘȞ�țİȞĲȡȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�İȜȑȖȤȠȣ�țĮȚ�ȤİȚȡȚıȝȠȪ�
ȕ����İʌȚĲȡĮʌȑȗȚȠ�ȥȘĳȚĮțȩ�ȝȚțȡȩĳȦȞȠ�ʌȡȠȑįȡȠȣ�ȝİ�țȠȝȕȓȠ�ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ�
Ȗ�����İʌȚĲȡĮʌȑȗȚĮ�ȥȘĳȚĮțȐ�ȝȚțȡȩĳȦȞĮ�ıȣȞȑįȡȦȞ�
į�����ĳȠȡȘĲȐ�ȝȚțȡȩĳȦȞĮ�ȤİȚȡȩȢ�ıȣȞȑįȡȠȣ�ȝİ�ȝȠȞȐįĮ�ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ�țĮȚ�ȕȐıȘ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�
İ����ȝȚțȡȩĳȦȞȠ�ȤİȚȡȩȢ�ȡȒĲȠȡĮ��ȝİ�ȝȠȞȐįĮ�ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ�țĮȚ�ȕȐıȘ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�
ȗ����ĮıȪȡȝĮĲȠ�ȝȚțȡȩĳȦȞȠ�ȤİȚȡȩȢ�
ıĲ����İȞȚıȤȣĲȚțȩ�ȝİȖĮĳȦȞȚțȩ�țȑȞĲȡȠ�
Ș����ȘȤȠıĲȒȜİȢ�ĲȦȞ����:����ȘȤİȓĮ�)�2�+�����:����ȘȤİȓĮ�68%:22)(5�����:�����ȘȤİȓĮ�
PRQLWRU����:�	���ȘȤİȓĮ��PRQLWRU����:�
ȀĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��ȝİĲȐ�ĲȦȞ�țĮȜȦįȓȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȕȣıȝȐĲȦȞ�
įȚĮıȪȞįİıȘȢ�ĲȠȣȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�țĮȚ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ��
įȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıȪȞįİıȘȢ��įȠțȚȝȫȞ�ȖȚĮ�
ʌĮȡȐįȠıȘ�ıİ�țĮȞȠȞȚțȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ����
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ���Ĳİȝ���

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ǾȁȂ������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ�ȤȚȜȚȐįİȢ ¼����������

�
ǾȂȋ������ȃ������ǹȡșȡȠ�

ȆȣȡȠįȚȐĳȡĮȖȝĮ�ĮİȡĮȖȦȖȫȞ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�).�7$�752;��/ ���PP��Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ��
ȝȠȞȩĳȣȜȜȠ�ȝİ�ĲȘțĲȩ
��Ƞ&��ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȘ�ȘȜİțĲȡȚțȒ�İʌĮĳȒ�ȑȞįİȚȟȘȢ�șȑıİȦȢıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĲİȤȞȚțȑȢ�
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȦȞ�
ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ǻȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȢ��ıȣȞįȑıİȦȢ
țĮȚ�ȡȣșȝȓıİȦȢ�ȖȚĮ�ʌĮȡȐįȠıȘ�ıİ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�
ȆȣȡȠįȚȐĳȡĮȖȝĮ�ĮİȡĮȖȦȖȫȞ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�).�7$�752;��/ ���PP��Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ���
��ȉǼȂ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ǾȁȂ������������

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ʌİȞȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�������

�
ǾȂȋ����������ȃ������ǹȡșȡȠ�

aĭȦĲȚıĲȚțȩ��ıȫȝĮ��ĳșȠȡȚıȝȠȪ��ıĲİȖĮȞȩ����įȪȠ�������ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ��ĳșȠȡȚıȝȠȪ�����:�����
ʌȜȒȡİȢ���ȝİĲȐ��ĲȦȞ��ȜȣȤȞȚȫȞ��ĳșȠȡȚıȝȠȪ���ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ��İʌȓ��ĲȘȢ��ȠȡȠĳȒȢ��
İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ���ȝİ��ȕȐıȘ��ıȤȒȝĮĲȠȢ��ĲİĲȡĮȖȫȞȠȣ��Įʌȩ��ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜȠ��ʌȐȤȠȣȢ�����PP�ȝİ��
țȐȜȣȝȝĮ��Įʌȩ��SOH[LJODVV��ȖĮȜĮțĲȫįİȢ��ĮįȚĮĳĮȞȑȢ��ʌȠȣ��ʌȡȠțĮȜİȓ��įȚȐșȜĮıȘ��ĲȠȣ��
ĳȦĲȩȢ��ȝİ��İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞĮ��ȩȜĮ��ĲĮ��ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ��ȩȡȖĮȞĮ��ĮĳȒȢ���įȘȜĮįȒ��
ıĲȡĮȖȖĮȜȚıĲȚțȐ��ʌȘȞȓĮ���ȜȣȤȞȚȠȜĮȕȑȢ��ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ���İțțȚȞȘĲȑȢ���ʌȣțȞȦĲȑȢ���ȜĮȝʌĲȒȡİȢ��
țĮȚ��İȡȖĮıȓĮ��ʌȜȒȡȠȣȢ��İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ǾȁȂ������������

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�İȓțȠıȚ�įȪȠ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�������

�
ǾȂȋ��������������ǹȡșȡȠ�

aȀĮȜȫįȚȠ��ĲȪʌȠȣ��1<<�ĲȡȚʌȠȜȚțȩ�������
įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ�����PP�a��ȠȡĮĲȩ��Ȓ��İȞĲȠȚȤȚıȝȑȞȠ�
ǻȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ��țȠȜȜȐȡĮ��țȠȤȜȓİȢ��ȝȠȪĳİȢ�
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ����ĲĮțȐțȚĮ����ʌȑįȚȜĮ����țĮııȚĲİȡȠțȩȜȜȘıȘ����ȝȠȞȦĲȚțȐ����İȚįȚțȐ
ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ�Ȓ�ĮȞĮȜȠȖȓĮ��İıȤȐȡĮȢ�țĮȜȦįȓȦȞ�țȜʌ��İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�įȚĮȞȠȓȟİȦȢ
ĮȣȜȐțȦȞ�țĮȚ��ȠʌȫȞ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ��ıĲȠȚȤİȓȠ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ
țĮȚ�ıȪȞįİıȘ�ĲȦȞ�ȐțȡȦȞ�ĲȠȣ��ıĲĮ��țȣĲȓĮ�țĮȚ�ĲĮ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ĲȘȢ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȢ��țĮȚ
ʌȜȒȡȘȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ʌĮȡĮįȠĲȑȠ�ıİ�țĮȞȠȞȚțȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�
���P�



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ǾȁȂ������������

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

�
ǾȂȋ����������ȃ������ǹȡșȡȠ�

aǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠʌȚțȒȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ�ĮʌȠ���ĳȚȐȜİȢ�įȚȠȟİȚįȓȠȣ�ĲȠȣ�ȐȞșȡĮțĮ�
ĲȦȞ����NJ�ĲȠʌȚțȒȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ�ĮʌȠ�ʌȓȞĮțĮ��ʌȣȡĮȞȓȤȞİȣıȘȢ���ȗȦȞȫȞ��
ȝʌĮĲĮȡȓĮ�ʌȓȞĮțĮ��ĳĮȡȠıİȚȡȒȞĮ��ȝʌȠȣĲȩȞ�țĮĲȐıȕİıȘȢ���ȝʌȠȣĲȩȞ�ĮțȪȡȦıȘȢ��ȑȞįİȚȟȘ�ıĲȠʌ�
ĮİȡȓȠȣ����ĮȞȚȤȞİȣĲȑȢ�șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ����ĮȞȚȤȞİȣĲȑȢ�țĮʌȞȠȪ�����ĮțȡȠĳȪıȚĮ�țĮĲȐțȜȣıȘȢ��
ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�ĲȚȢ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ�ıȦȜȘȞȫıİȚȢ�ʌȚȑıİȦȢ����DWP��ĲĮ��ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ��
ĮțȡȠĳȪıȚĮ��ȖȚȐ��ĲȘȞ��ʌȜȒȡȘ��țȐȜȣȥȘ��ĲȠȣ�ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞȠȣ�ȤȫȡȠȣ��șİȡȝȠıĲĮĲȚțȠȪȢ��
ĮȞȚȤȞİȣĲȑȢ��ȖȚȐ��ĲȘȞ���ıȒȝĮȞıȘ��ĲȘȢ��ʌȣȡțĮȧȐȢ���ʌȜȒȡȘȢ��įȘȜĮįȒʌȡȠȝȒșİȚĮ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�
țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȩʌȦȢ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ĮʌȠ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�
���Ĳİȝ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ǾȁȂ������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȑııİȡȚȢ�ȤȚȜȚȐįİȢ�ʌİȞĲĮțȩıȚĮ�ĲȡȓĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ĲȑııİȡĮ�ȜİʌĲȐ ¼���������

�
ǾȂȋ�������������ǹȡșȡȠ�

aǼȟȠįȠȢ�ȝİ�ĲȠȞ�ĮȞȐȜȠȖȠ�ı
�ĮȣĲȒȞ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ�ıȣȜȜȑțĲȘ�Ȓ�įȚĮȞȠȝȑĮ��șİȡȝĮȞĲȚțȠȪ�Ȓ
ȥȣțĲȚțȠȪ��ȞİȡȠȪ��Įʌȩ�ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞĮ��ȤȦȡȓȢ��ȡĮĳȒ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�įȚĮȞȠȝȑĮ�Ȓ�ıȣȜȜȑțĲȘ
���������PPa�ʌȜȒȡȦȢ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘ��įȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ʌȡȠıțȩȝȚıȘ���İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�
ıȪȞįİıȘ��ʌȡȠȢ��ĲĮ��įȓțĲȣĮ��țĮȚ�ʌĮȡȐįȠıȘ�ıİ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�
���Ĳİȝ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ǾȁȂ�����������

Ǽȣȡȫ�� ȈĮȡȐȞĲĮ�įȪȠ�țĮȚ�ȅȖįȩȞĲĮ�İʌĲȐ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ǾȂȋ������������ǹȡșȡȠ�

aȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ����LQVaȖȚȐ�ĲȘȞ�įȚȑȜİȣıȘ�țĮȜȦįȓȦȞ�țȜʌ
įȘȜĮįȒ���ʌȡȠȝȒșİȚĮ���ȝİĲĮĳȠȡȐ���țĮȚ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ���İȞȩȢ���ȝȑĲȡȠȣ��ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣ��ȕĮȡȑȦȢ��ĲȪʌȠȣ��ıİ��ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ��șȑıȘ��ȝİ��ĲĮ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�țĮȚ
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ�țȜʌ��ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�
���P�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ǾȁȂ�����������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ�ĲȡȓĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ǾȂȋ������������ǹȡșȡȠ�

aȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ�ȝİ�ȡĮĳȒ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ����LQVa��,62���0(',80��ȕĮȡȪȢ
�ʌȡȐıȚȞȘ�İĲȚțȑĲĲĮ���įȘȜĮįȒ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�țĮȚ��țȐșİ�İȓįȠȣȢ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ��ʌȜȘȞ
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