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Op 6 december 2011 organiseerde de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media een
hoorzitting over het ontwerp van decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, met de heer Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris, en de heer Rob De
Donder, coördinator van de Vlaamse Jeugdraad. Het Kinderrechtencommissariaat en de
Vlaamse Jeugdraad lichtten tijdens de hoorzitting hun advies bij het ontwerp van decreet
toe.
Het advies van het Kinderrechtencommisariaat is afzonderlijk verschenen (Parl. St. Vl.
Parl. 2011-12, nr. 1363/2). Het advies van de Vlaamse Jeugdraad is opgenomen als bijlage
bij dit verslag.
I. UITEENZETTING DOOR DE HEER BRUNO VAN OBBERGEN, KINDERRECHTENCOMMISSARIS
De heer Bruno Vanobbergen: Voorzitter, commissieleden, dames en heren, het Kinderrechtencommissariaat heeft zich grondig gebogen over dit ontwerp van decreet en heeft een
advies geformuleerd.
We hebben het ontwerp van decreet bekeken met betrekking tot het nieuwe jeugd- en
kinderrechtenbeleid en zijn over een aantal zaken bijzonder verheugd. Eerst en vooral
plaatst het ontwerp van decreet zich in een jonge traditie om het jeugdbeleid en kinderrechtenbeleid te integreren en op elkaar af te stemmen. De verschillende actoren in beide
domeinen worden dichter bij elkaar gebracht. Tegelijk wordt aandacht besteed aan de verdere uitbouw van de bestaande instrumenten. We zijn blij dat de evaluatie van de kind- en
jongere-effectrapportage bijvoorbeeld als punt van aandacht naar voren wordt geschoven.
Al is het niet altijd even duidelijk hoe ver de integratie precies gaat. De memorie van toelichting heeft het soms over een jeugdbeleidsplan, soms over een jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Er werd altijd gezegd dat er wordt gestreefd naar één geïntegreerd plan, maar
voor ons is dat nog niet altijd even zichtbaar. Blijft er nog een apart jeugdbeleidsplan en
een actieplan kinderrechten bestaan, of worden ze op elkaar afgestemd?
We zijn ook positief over het feit dat er een decretale basis wordt gecreëerd voor een koepelorganisatie die de voorbereiding, de redactie en de verspreiding van een alternatief rapport in het kader van de VN-rapportage verzorgt. We zijn overtuigd van het belang van
één huis of instelling. Het streven naar het bij elkaar brengen van verschillende bestaande
organisaties is een interessant gegeven. Hier zitten zeker mogelijkheden tot een sterkere
ondersteuning van het jeugdbeleid, al blijft de positie van de Jeugdraad binnen deze
nieuwe instelling nog te onduidelijk om van een eenduidige stap voorwaarts te spreken.
Naast deze positieve elementen wil ik graag enkele bekommernissen formuleren. Die hebben betrekking op de voorgestelde structuur van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan.
Ik wil ook een bedenking formuleren bij de rapportage van het gevoerde jeugd- en kinderrechtenbeleid aan het Vlaams Parlement en aan het Kinderrechtencommissariaat. Ik wil
ook aandacht besteden aan de positie van de Jeugdraad binnen het groter geheel.
Ik ga niet dieper in op onze bekommernis over informatie. Bij de bespreking van het
Vlaams Jeugdbeleidsplan en het Vlaamse actieplan heb ik daar aandacht aan besteed.
Vooral als het gaat over de coördinatie van informatie voor kinderen en jongeren, maar
ook voor groepen die met kinderen in contact komen, als het gaat over aansluiting zoeken
met andere beleidsdomeinen dan het jeugdbeleid, dan zijn we vragende partij om ook die
elementen duidelijk uit te bouwen. Op dat vlak blijven we op onze honger zitten. In het
ontwerp van decreet zien we die elementen onvoldoende ingebed.
De eerste belangrijke bekommernis heeft betrekking op de voorgestelde opbouw en de
structuur van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. In het ontwerp van decreet steunt
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dit op twee grote pijlers: de vier prioritaire doelstellingen die ook al in het jeugdbeleidsplan stonden, en als aanvulling de ‘concluding observations’ die vorig jaar door het VNComité voor de Rechten van het Kind zijn geformuleerd. Beide elementen, de prioritaire
doelstellingen en de concluding observations moeten op die manier het volledige jeugd- en
kinderrechtenbeleid dekken.
We juichen toe dat de concluding observations hier expliciet aan bod komen. In de memorie van toelichting wordt ook aangegeven dat zij een belangrijke aanvulling vormen op
de vier prioritaire doelstellingen. Volgens ons is er echter nog een probleem, dat vooral
te maken heeft met de manier waarop naar die concluding observations wordt gekeken.
‘Concluding observations’ zijn volgens ons een puur reactief gegeven. Ze zijn met andere
woorden aanbevelingen bij en na een gevoerd beleid. Ze hebben vooral een corrigerende
functie. Ze hebben absoluut niet de pretentie om een volledig kinderrechtenbeleid te dekken. Ze zijn een soort vertaling van signalen bij het gevoerde beleid. Ze vormen dus geen
beleid op zich.
Er wordt aangegeven dat die concluding observations om de vijf jaar geformuleerd zouden moeten worden. In de praktijk is dat niet het geval. De laatste concluding observations werden zeven jaar na de vorige geformuleerd. Op die manier zou een legislatuur
kunnen worden overgeslagen. Zo werd in 2010 een hele reeks concluding observations
eformuleerd. Als er in 2015 een nieuw Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan zal
moeten worden geschreven, zullen we nog geen nieuwe concluding observations hebben.
Waarop moeten we ons op dat moment dan oriënteren? Niet op de concluding observations van 2010, want die zullen de komende jaren al aangepakt zijn. We zitten daar dus
spontaan met de reflex om ons te oriënteren op het bredere kinderrechtenkader, het kader
dat wordt aangereikt door het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
Waarom oriënteren we ons dan niet onmiddellijk op dat kader? Het VN-Comité formuleert hier al vier heel duidelijke richtlijnen over het vormgeven van een kinderrechtenbeleid. Ten eerste moet het actieplan integraal deel uitmaken van de beleidsplanning en
moet het gestoeld zijn op de rechten van het kind. Ten tweede moet het actieplan bestaan
uit concrete doelstellingen, indicatoren en tijdschema’s. Ten derde moeten er gepaste budgetten worden uitgetrokken om die doelstellingen te realiseren. Ten vierde moet het plan
vormgeven aan de principes en bepalingen van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, de facultatieve protocollen en het actieplan ‘A world fit for children’.
Ik wil duidelijk in de verf zetten dat dit geen puur formalistische opmerking is. Het gaat
er niet om dat het per se die richtlijnen moeten zijn en niet de andere. Onze zorg is ingegeven door het feit dat, als we de richtlijnen van het VN-Comité geen plaats geven in de
bestaande structuur, de kans bestaat dat we belangrijke thema’s over het hoofd zullen
zien. Zo wacht er ons een belangrijke discussie over het jeugdrecht – sommigen spreken al
over het jeugdsanctierecht – in Vlaanderen. Dat moet een duidelijke plek krijgen binnen
een jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. De twee pijlers die nu worden aangereikt, komen
daar onvoldoende aan tegemoet.
Een tweede zorg betreft het rapporteren aan het Vlaams Parlement en het Kinderrechtencommissariaat. Het nieuwe decreet kent twee belangrijke wijzigingen in vergelijking met
het voorgaande. De eerste wijziging betreft de frequentie van rapporteren, de tweede de
inhoud van de rapportage.
Voortaan zal er tweemaal per legislatuur worden gerapporteerd over het gevoerde jeugden kinderrechtenbeleid: halfweg en op het eind. We begrijpen die wijzigingen en hebben
daar ook geen probleem mee, tenminste als het de bedoeling is om halfweg een grondige
evaluatie te maken om na te gaan in welke mate er extra maatregelen moeten komen om
het plan te kunnen uitvoeren tegen het einde van de legislatuur.
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Vanuit die optiek is de inhoud van de rapportage bijzonder belangrijk. Op dat punt lijkt
het ontwerp van decreet een verarming. Waar in het vorige decreet drie elementen werden
aangegeven waarover moest worden gerapporteerd, wordt er nu nog slechts één element
naar voren geschoven, namelijk het gevoerde Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid. Een
rapportage over de implementatie van de rechten van het kind en een rapportage over
de genomen internationale initiatieven op het vlak van het jeugd- en kinderrechtenbeleid, vallen weg. Ook hier grijpen wij terug naar de aanbevelingen en richtlijnen van het
VN-Comité als ankerpunten voor het vormgeven van de structuur van die rapportage.
Het VN-Comité schuift verschillende elementen naar voren. Het stelt dat het belangrijk
is te rapporteren over de genomen overheidsmaatregelen, de follow-up, de monitoring,
het budget en ten slotte over de ervaren moeilijkheden die bij voorkeur aan de hand van
statistische gegevens worden geïllustreerd.
Onze derde zorg heeft betrekking op het recht op inspraak en op participatie van kinderen
en jongeren. Ze hebben het recht om hun mening te uiten en aan die mening moet passend
belang worden gehecht. In het vorige decreet kreeg dit op twee manieren een vertaling.
Enerzijds was er hoofdstuk III, dat het doen en laten van de Jeugdraad omschreef, en
anderzijds kwamen in hoofdstuk V de werkings- en projectsubsidies voor participatieinitiatieven aan bod. Wat dat laatste betreft, die blijven ook in het nieuwe ontwerp van decreet stevig ingebed. Wat de positie van de Jeugdraad betreft, merken we toch een aantal
fundamentele veranderingen. We vrezen ten eerste dat het ontwerp van decreet kan leiden
tot een verarming van de opdrachten van de Jeugdraad en ten tweede stellen we ons vragen inzake het garanderen van de onafhankelijke positie van de Jeugdraad. Op die twee
elementen wil ik graag nog even kort ingaan.
Als we het ontwerp van decreet vergelijken met het voorgaande decreet, dan zien we dat
er wordt voorgesteld om de Vlaamse Jeugdraad niet langer als een vereniging te beschouwen. We zien ook dat de Jeugdraad geen expliciet mandaat meer zou hebben om de jeugd
en het jeugdwerk te vertegenwoordigen op nationale en internationale fora. Het lijkt ons
nochtans belangrijk dat dit geëxpliciteerd wordt, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de bijdrage van de Vlaamse Jeugdraad bij het tot stand komen van een alternatief kinderrechtenrapport of wanneer het gaat om het formuleren van proactieve adviezen, bijvoorbeeld
ten aanzien van de federale overheid. We merken ook dat de Vlaamse Jeugdraad geen
expliciet mandaat meer krijgt om in functie van zijn adviesopdracht overleg te plegen met
provinciale en gemeentelijke jeugdraden, studiewerk te verrichten, inspraak- en participatieprocessen op gang te brengen en samenwerking aan te gaan met internationale partners.
Deze elementen komen in de memorie van toelichting wel aan bod, maar ze komen in
het ontwerp van decreet slechts heel miniem of niet aan bod. Ze lijken ons nochtans erg
belangrijk. Wij beschouwen de Vlaamse Jeugdraad immers als een vereniging die de participatie van minderjarigen aan het beleid structureel mogelijk maakt. Minderjarigen hebben stemrecht noch stemplicht en juist om dit gebrek aan recht op inspraak en participatie
op te vangen, stipuleerde het vorige decreet de opgesomde elementen heel duidelijk. Ze
werden expliciet mogelijk gemaakt voor de Vlaamse Jeugdraad.
Dankzij eigen middelen, maar ook dankzij die regelgeving is de Vlaamse Jeugdraad
geëvolueerd van een jeugdwerkbelangenorganisatie naar een jeugd- en jeugdwerkbelangenorganisatie. We vrezen dat de voorgestelde herstructurering te weinig garanties biedt
om deze belangrijke functie te blijven vervullen. De memorie van toelichting spreekt in dit
verband over een convenant tussen de instelling en de Jeugdraad, maar een convenant is
voor ons veel minder krachtig dan een echte decretale verankering van de middelen en de
mandaten.
Voor ons is het zeker een goede zaak dat de Vlaamse overheid probeert om de overlap in
functies bij verschillende organisaties en instellingen te vermijden. Binnen heel deze operatie is het recht op participatie van minderjarigen op Vlaams niveau voor ons bijzonder
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belangrijk. We willen heel graag dat recht op participatie sterker decretaal verankerd zien.
Kortom, wat nu artikel 7 en 8 van het ontwerp van decreet is, vormt voor ons vooralsnog
geen volwaardig alternatief voor de vroegere artikelen 9, 10, 11, 12, 15 en 17.
Dit zijn onze belangrijkste elementen van analyse en bekommernissen in een notendop,
die omstandiger en uitgebreider geformuleerd zijn in het advies.
II. UITEENZETTING DOOR DE HEER ROB DE DONDER, COÖRDINATOR
VLAAMSE JEUGDRAAD
De heer Rob De Donder: Voorzitter, dames en heren, het belang van het ontwerp van decreet inzake het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid valt niet te onderschatten.
Waar dient dit ontwerp van decreet voor? Enerzijds biedt het een decretale onderbouw
voor de instellingen en instrumenten aangaande het jeugd- en kinderrechtenbeleid, anderzijds regelt het de subsidiëring en de erkenning van de jeugdorganisaties die op Vlaams
niveau werken.
Ik zal uiteraard iets meer klemtoon leggen op het tweede gedeelte over de subsidiëring en
ondersteuning van de jeugdorganisaties.
De Vlaamse Jeugdraad heeft in de voorbereiding van dit ontwerp van decreet samen
met vertegenwoordigers uit de jeugdsector in een reflectiegroep gezeten, die georganiseerd werd door de afdeling Jeugd. We hebben de hele rit samen gereden om tot een goed
resultaat te komen. Het is ook zo dat we in een proces zitten met betrekking tot de herstructurering van de bovenbouw. Dat betekent dat de Vlaamse Jeugdraad, het Vlaams
Informatiepunt Jeugd en het Steunpunt Jeugd aan een gemeenschappelijke werktafel zitten om aan die herstructurering te werken.
Toch hebben we nog heel wat bedenkingen bij dit ontwerp van decreet. Aan sommige
bedenkingen is ondertussen tegemoetgekomen, wat uiteraard te maken heeft met het tijdstip waarop ons advies is uitgebracht. Ik zal in mijn betoog een aantal goede keuzes bevestigen, maar ook een aantal punten aanbrengen die in onze ogen nog voor verbetering
vatbaar zijn.
Het spreekt vanzelf dat alle instrumenten die er waren met betrekking tot het jeugden kinderrechtenbeleid moeten worden versterkt. Het ontwerp van decreet is zeker een
goede poging om alle bestaande instrumenten te behouden. We hebben daar op zich niet
veel fundamentele bedenkingen bij, want we vinden dat heel vaak de goede keuzes zijn
gemaakt en we zien niet meteen iets cruciaals wegvallen. Ik wil benadrukken dat we blij
zijn dat bij de invulling van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan een ruime
benadering, in diverse domeinen en met bijzondere aandacht voor het kinderrechtenbeleid, behouden blijft.
We zijn wel enigszins geschrokken over het opnemen van vier strategische doelstellingen
voor dat Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Ik durf mijn hand er niet voor in het
vuur steken dat die vier doelstellingen de goede doelstellingen zijn. Er is nooit een traditie
geweest om in de decreetteksten doelstellingen te formuleren ter zake. Dat is altijd het
voorwerp van een proces geweest. Ik zou dan ook veeleer het advies geven om die punten
niet op te nemen in de decreettekst, wegens het risico dat ze beperkend zouden kunnen
werken. Dat is des te meer zo omdat er een toevoeging is gebeurd met betrekking tot de
adviesplicht van de Vlaamse Jeugdraad. Er is immers bepaald dat de Vlaamse Regering
adviezen vraagt aan de Vlaamse Jeugdraad met betrekking tot zaken die te maken hebben
met de uitvoering van het Vlaams Jeugdbeleidsplan. Dat betekent dat die vier strategische
doelstellingen bepalend zijn voor de inhoud van dat jeugdbeleidsplan en ook deels – wat
het onderdeel van de adviesplicht betreft – voor de werking van de Vlaamse Jeugdraad.
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Gewoon omdat we betwijfelen of die vier doelstellingen de goede doelstellingen zijn, pleiten we ervoor ze niet op te nemen.
Dan is er de herstructurering van de instellingen voor jeugdbeleid, ook wel eens de bovenbouw genoemd. Dat die herstructurering er is gekomen, is deels een goede zaak. De
Vlaamse Jeugdraad en vele partners in de jeugdsector vinden het heel verstandig dat er
aan die oefening is begonnen. Het is uiteraard geen fundamentele, zware, volledige hertekening van die bovenbouw. De minister heeft ervoor gekozen drie vzw’s te doen fusioneren. De Vlaamse Jeugdraad heeft zich in dat proces geëngageerd, omdat we ons eigenlijk
ook al in een proces bevonden met onze zusterorganisatie Steunpunt Jeugd, waarbij we
sowieso streefden naar een meer geïntegreerde en beter afgestemde werking. Het proces is
bezig en is gebaseerd op vertrouwen, zowel vertrouwen van de drie organisaties in elkaar,
maar ook van die organisaties in de Vlaamse overheid en de minister van Jeugd, en vice
versa. Dat is belangrijk.
De heer Vanobbergen maakt een juiste analyse dat in de decreetteksten heel veel zekerheden die de Vlaamse Jeugdraad had, verdwenen zijn. Ik denk aan de procentuele garantieregeling om de middelen voor de Jeugdraad te bepalen. Ook is er het feit dat de Jeugdraad
een aantal processen doorloopt alvorens adviezen uit te brengen, met het opzetten van
participatieve trajecten, met het in het leven roepen van overleg met het jeugdwerk, maar
ook met anderen, en met het verrichten van studiewerk.
Nu zouden we kunnen vragen dat die dingen worden opgenomen in het ontwerp, maar
dat is niet onmiddellijk de houding die we op dit ogenblik aannemen bij deze herstructureringsoefening. Omdat we uitgaan van vertrouwen, hebben we dat bewust niet gedaan.
Dat neemt echter niet weg dat we die zaken ontzettend belangrijk vinden en een aantal
toekomstverwachtingen hebben, die we nauwgezet zullen volgen. We vinden het ook absoluut niet erg dat andere partners dat mee zullen opvolgen. Dan gaat het over de manier
waarop voorafgaande processen worden ingevuld, maar er is ook nog een ander punt,
waarop wél wordt ingegaan in het ontwerp van decreet. Het personeelskader van de vzw
Vlaamse Jeugdraad zal weliswaar concreet opgaan in een bredere vzw, maar dat betekent
niet dat de raad op zich, namelijk het maandelijks bijeenkomen van 24 jongeren en jongerenorganisaties om adviezen uit te brengen, aan de kant moet worden geschoven. Het
is een geruststelling dat het ontwerp van decreet bepaalt dat de raad zal blijven bestaan.
Dat betekent ook dat het belangrijk is om eens te kijken naar de manier waarop die raad
werkt, naar wat de decreettekst bepaalt over het uitbrengen van adviezen door de raad. Zo
bepaalt het ontwerp dat het mogelijk is om de termijn om adviezen uit te brengen, enigszins in te korten. Voordien konden we minimaal een maand werken aan een advies, maar
nu wordt in de mogelijkheid voorzien om die termijn te reduceren tot tien werkdagen.
Dat is vrij weinig. Ik merk dat andere raden tegenwoordig gigantisch veel spoedadviezen
uitbrengen. Dat geldt ook voor de strategische adviesraden. Dat leidt soms tot een aantal
procedures via e-mail, wat in mijn ogen niet de ideale invulling van adviesverlening is.
Vanuit het oogpunt van de Vlaamse Jeugdraad, die met jongeren en jongerenorganisaties
werkt, is dat zeker niet goed. Daarom zouden we de eerdere afspraak willen behouden.
Die komt erop neer dat als het nodig zou zijn om op minder dan een maand tijd een
advies uit te brengen, daarover een afspraak kan worden gemaakt met de raad.
Misschien is het een detail en ben ik iets te principieel ter zake, maar ik vind het ook jammer dat er geen termijn meer is opgenomen als het gaat over het geven van een antwoord
op de adviezen van de Vlaamse Jeugdraad. Voordien was het eigenlijk de gewoonte dat er
binnen de zestig dagen een antwoord kon worden geboden op een advies van de Vlaamse
Jeugdraad. Daar konden we af en toe gebruik van maken. Nu is die termijn weggelaten,
wat ervoor zou moeten zorgen dat de Jeugdraad weinig stokken heeft om mee te slaan op
het moment dat antwoorden op adviezen uitblijven.
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Wat betreft de ondersteuning van het jeugdwerk op het Vlaamse niveau hebben we veel
gedetailleerde zaken geschreven in ons advies. Sommige zaken zijn behouden, andere niet.
Ik wil iets positiefs zeggen over de filosofie die in dit ontwerp van decreet is gehanteerd.
Er is een poging geweest om een manier van werken, die voorheen enkel toegankelijk was
voor landelijke jeugdverenigingen, over te brengen naar de andere werkvormen in het decreet Vlaams Jeugdbeleid, de organisaties die met informatieparticipatie bezig zijn, en de
organisaties die met cultuureducatie bezig zijn.
Het systeem dat nu wordt vooropgesteld, is een gelijkschakeling, waarbij voor elke organisatie wordt vertrokken van een modulesysteem. Organisaties kunnen een aantal modules
samenstellen volgens bepaalde formules die in het decreet staan. Dat geldt voor de drie
werkvormen. De werkvormen zijn allemaal verschillend, en bijgevolg zijn ook de modules
waaruit kan worden gekozen, inhoudelijk verschillend.
In de wijze van invulling van de modules die neerkomen op de output, het aantal uren
dat moet worden gepresteerd en het aantal jongeren dat moet worden bereikt, valt op dat
we een zekere logica hebben gehanteerd, die gebaseerd is op de praktijk van de landelijke
jeugdverenigingen, waar het klassieke jeugdwerk grotendeels onder valt. Vanuit de modules die worden gehanteerd, is gepoogd om die zaken te vertalen naar de andere werkvormen. Hier en daar resulteert dat in verwachtingen naar de werkvormen die soms wat te
zwaar zijn. In ons advies hebben we wat kleine suggesties gedaan om sommige modules
wat draagbaarder te maken. Dat heeft te maken met het aantal keren dat je modules in
aanmerking neemt, en met de duur van een aantal modules. Dat is een vrij technische
kwestie.
In dit ontwerp van decreet zitten behoorlijk wat projectensystemen. Dat is een heel goede
zaak. Het systeem van aanvullende projectsubsidies is zo’n systeem. Organisaties die worden erkend binnen een van de werkvormen kunnen projectsubsidies krijgen. Dat is goed,
maar het gaat over projecten die organisaties alleen kunnen aanvragen voor zaken die niet
waren gepland in de beleidsnota die ze hebben ingediend voor een structurele subsidiëring
voor de komende vier jaar. Het lijkt ons correcter dat te vervangen door een afspraak dat
je enkel projecten kunt indienen die niet in aanmerking worden genomen in het convenant
dat je hebt afgesloten met de Vlaamse overheid. Het kan goed zijn dat een structurele
subsidiëring voor een bepaald project in de meerjarenplanning niet wordt toegekend. Het
project kan dan misschien wel worden uitgevoerd met projectsubsidies.
Ik kreeg de vraag of de Vlaamse Jeugdraad iets kan zeggen over de plaats van het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Die vraag is niet gemakkelijk.
Dat staat niet centraal in dit ontwerp van decreet. Bepaalde zaken in ons advies refereren
daar wel aan.
Vandaag vinden er in Vlaanderen en vooral in de grote en middelgrote steden behoorlijk
wat fusiebewegingen plaats tussen organisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Daardoor zijn vaak maar een of twee vzw’s bezig
met die doelgroep, terwijl daar traditioneel vijf of zes deelwerkingen mee bezig waren.
Dat maakt het moeilijk voor organisaties die deze werking ondersteunen, om de ledenaantallen te halen.
Het kan waardevol zijn om na te denken over het inperken van bepaalde modules. Organisaties argumenteren dat het moeilijk is om twee uren met een bepaalde doelgroep te
werken: jongeren met een handicap, laaggeschoolde jongeren enzovoort. Dit kan een aangrijpingspunt zijn om hierover na te denken.
Over het intersectoraal werken heb ik geen advies. Dit ontwerp van decreet gaat in op
wat traditioneel door de jeugdsector wordt gedaan, maar heel wat organisaties doen ook
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activiteiten die op de grens zitten met andere domeinen zoals Welzijn en Onderwijs. Dat is
altijd een oud zeer geweest. Die organisaties zeggen dat dit niet wordt gehonoreerd, dat er
geen beleidskader is. Dat klopt ook, maar wij hebben daar zelf ook geen oplossing voor.
Ik kan daaruit alleen maar concluderen dat de minister van Jeugd dit niet alleen kan. Als
er een kader moet worden ontwikkeld voor het intersectoraal werken, dan zal de minister
van Jeugd dat alleen met andere ministers kunnen aanpakken.
Als dit ontwerp van decreet wordt goedgekeurd, moeten de uitvoeringsbesluiten worden
besproken met de sector en de Vlaamse Jeugdraad. Ik denk aan het systeem van beoordeling. Ten opzichte van de vorige versie zijn er wel wat veranderingen in dit ontwerp van
decreet. Niet iedereen kent daarvan de implicaties. Zullen er organisaties uitvallen? Hoe
zal de bovenbouw evolueren? Het moet de ambitie zijn van de reflectiegroep om samen
met de sector de implementatie van dit ontwerp van decreet actief op te volgen en geregeld
te evalueren.
III. BESPREKING
Mevrouw Danielle Godderis-T’Jonck: Ik dank de beide heren voor hun uiteenzetting, maar
er moet me iets van het hart. De mensen die vorige week om deze hoorzitting vroegen, zijn
hier niet aanwezig, dus ik dacht dat de dames in staking waren. Ik zie dat er twee mannen
van CD&V aanwezig zijn en dat er op het einde van de toelichtingen nog een dame is binnengekomen.
Ik heb nog een vraag aan de sprekers: waren jullie betrokken bij de totstandkoming van
het ontwerp van decreet en zo ja, hoe was de procedure?
De heer Chokri Mahassine: Ik dank de beide heren voor hun positieve, maar ook kritische
bedenkingen over dit ontwerp van decreet.
Eind juni is het advies van de Vlaamse Jeugdraad hier binnengekomen. De minister geeft
in de memorie van toelichting een degelijke verantwoording waarom sommige opmerkingen wel en andere niet worden gevolgd. De adviezen zijn vrij technisch. Ik heb echter
niet zo veel fundamentele opmerkingen gehoord. Dat heeft vast te maken met het proces
dat jullie samen hebben afgelegd. Het advies van het Kinderrechtencommissariaat is nog
maar zeer recent beschikbaar. Wat is daar de reden voor? Was er geen advies gevraagd?
Ik begrijp dat het Kinderrechtencommissariaat er vrij positief tegenover staat en dat de
integratie van het jeugd- en kinderrechtenbeleid zoals het hier in het ontwerp van decreet
is opgenomen, in de toekomst zeker nog verder mag gaan.
Zowel het Kinderrechtencommissariaat als de Vlaamse Jeugdraad betreurt dat er inzake
het kinderrechtenbeleidsplan slechts vier prioritaire doelstellingen werden vastgelegd en
vrezen dat kinderrechten niet aan bod zullen komen in sommige beleidsdomeinen. Die
kritiek is zeer begrijpelijk, maar anderzijds moeten we ook het evenwicht zoeken tussen
de strategische bepalingen in een decreet en de bepalingen in het plan, dat wat meer gedetailleerd kan zijn. Bij de bespreking van het ontwerp van decreet zullen we die zorg zeker
voorleggen aan de minister.
Ik ben het ermee eens dat de aanspreekpunten voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid en
de verschillende administraties beter moeten worden omkaderd. Daarmee valt of staat
het welslagen. Er moet worden gezocht naar versterking. Zij moeten immers garant staan
voor de uitvoering van het jeugd- en kinderrechtenbeleid op alle beleidsdomeinen.
Mijnheer Vanobbergen, u stelt dat niet alleen kinderen, maar ook volwassenen moeten
worden geïnformeerd. Hoe kan dit volgens u in de praktijk gebeuren?
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Mevrouw Elisabeth Meuleman: Ik heb enkele vragen over het doelgroepenbeleid. In het
advies van de Jeugdraad staat expliciet dat daar te weinig aandacht voor is en dat er op
geen enkele manier stimulansen worden gegeven om het werken met doelgroepen te honoreren. Binnen het uitwerken van de verschillende modules had men volgens mij, via een
bonussysteem of zo, toch werkingen kunnen uitdenken die daar wel specifiek op inzetten
en ook op het intersectoraal of transversaal beleid.
Uit discussies over het lokaal jeugdbeleid blijkt dat net de grote vraag te zijn: op welke
manier kunnen we inzetten op transversaal werken? De nood is namelijk erg hoog. In de
discussies over de onschoolbare jongeren wordt ook vaak gezegd dat we die problematiek
niet met onderwijs alleen kunnen aanpakken en de handen in elkaar moeten slaan. Er is
echter nog steeds geen beleidsdomein dat het initiatief wil nemen om ervoor te zorgen dat
dat effectief wordt vertaald naar middelen en in de praktijk wordt gezet. Anders blijft dat
inderdaad bij woorden. Iedereen erkent dat transversaal werken essentieel is om die kwetsbare groepen te bereiken. Dat moet echter ook worden weerspiegeld in het honoreren van
die initiatieven. U hebt een aantal suggesties gedaan, bijvoorbeeld het verlagen van de
drempel en het verminderen van het aantal uren. Kunnen we nog een stapje verder gaan?
Wat is de stand van zaken wat die cultuur-educatieve verenigingen betreft? U hebt een
aantal opmerkingen gemaakt over de groep rond participatie en informatie. Zijn er nog
wijzigingen gebeurd aan jullie laatste advies, bijvoorbeeld rond onderzoek, het verlagen
van de leeftijd enzovoort? Nee? Dan is dit dus de laatste versie.
Mevrouw Ulla Werbrouck: Volgens het Kinderrechtencommissariaat is het nieuwe ontwerp van decreet bescheidener in zijn participatieambitie. Kunt u daar wat meer uitleg
over geven?
U vraagt zich af waarom niet wordt gekozen voor één geïntegreerd plan dat de richtlijnen
van het VN-Comité volgt. Waarom zou u kiezen voor twee afzonderlijke plannen en niet
voor dat geïntegreerd plan?
De heer Bruno Vanobbergen: We zijn geen directe partner, het is niet onze opdracht om de
totstandkoming van het decreet volledig te begeleiden. Het ontwerp van decreet past binnen een bredere beweging, waar ook het Vlaams Jeugdbeleidsplan en het Vlaams Actieplan Kinderrechten in passen. We spelen een rol als geïnteresseerde partner op afstand.
Meer concreet is er de reflectiegroep binnen de afdeling Jeugd, waarbinnen verschillende
partners en actoren, zoals de Vlaamse Jeugdraad, over zulke thema’s van gedachten wisselen. Wij zijn daarin een actieve partner.
We hameren inderdaad zeer sterk op het belang van het degelijk informeren, niet alleen
van kinderen en jongeren, maar evenzeer van volwassenen die met kinderen en jongeren in
contact komen. In dossiers of adviezen die wij de voorbije periode hebben geformuleerd,
bijvoorbeeld over de ziekenhuisscholen en het recht op onderwijs voor langdurig zieke
kinderen, hebben wij daar steeds zeer sterk op gehamerd. Het is belangrijk dat de scholen
steeds goed geïnformeerd zijn over de ondersteuningsmogelijkheden waarover kinderen
die langdurig ziek zijn, kunnen beschikken, en dat ze daar ook steeds over communiceren.
Sinds 1 september zijn ze daar ook toe verplicht.
Dat is een concreet voorbeeld. Daarnaast hebben we in ons dossier over geweld tegenover
kinderen en jongeren heel nadrukkelijk gewezen op onze vaststelling dat heel wat kinderen
en jongeren verloren lopen binnen de jeugdhulp. Het is belangrijk om de directe omgeving
van kinderen te ondersteunen en te informeren zodat die een eerste wegwijzer kan zijn. We
kijken bijvoorbeeld naar het CLB op school en naar de Jongeren Advies Centra als het
specifiek gaat over geweld of kindermishandeling.
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Dit zijn twee concrete voorbeelden van hoe we suggesties hebben geformuleerd met
betrekking tot het goed en degelijk informeren van volwassenen wat betreft informatie die
voor kinderen en jongeren van belang is.
Inzake de meer bescheiden invulling van participatie in het ontwerp van decreet is het
voor ons belangrijk om het onderscheid te maken tussen de verschillende modules. Wij
stellen vast dat ze duidelijk ingebed blijven, dat heel wat participatiemogelijkheden van
kinderen en jongeren verzekerd zijn, maar daarnaast is er de Vlaamse Jeugdraad. Die is
een belangrijke pion en heeft een belangrijk mandaat om de participatie van kinderen en
jongeren aan het Vlaamse beleid te verzekeren. In ons advies hebben we aangegeven – en
daarin ligt volgens ons de meer bescheiden opstelling – dat het expliciteren van de mandaten van de Vlaamse Jeugdraad veel minder duidelijk, veel minder scherp en veel minder
afgebakend is in vergelijking met het voorgaande decreet.
De opmerking over het plan, wijst op een misverstand. Het is zo dat we heel duidelijk
ijveren voor een geïntegreerd plan: één plan dat aandacht besteedt aan het jeugdbeleid en
het kinderrechtenbeleid, één plan dat het jeugdbeleid vorm zal geven, bekeken door de bril
van de kinderrechten en het kinderrechtenverdrag.
Mevrouw Ulla Werbrouck: Ik had graag vernomen waarom u kiest voor een integraal plan,
om ook de minister te kunnen overtuigen. Ook ik denk dat één integraal plan beter is dan
een tweede plan naast het bestaande kinderrechtenplan. Graag kreeg ik een paar punten
waarmee u aantoont dat een geïntegreerd plan beter is.
De heer Bruno Vanobbergen: Ik meen dat de minister daar al grotendeels van overtuigd is.
Wat ik heb willen opwerpen, is dat het in het woordgebruik van de memorie van toelichting niet altijd even duidelijk is of we naar een jeugdbeleidsplan gaan of naar een jeugdbeleidsplan en een kinderrechtenbeleidsplan. Maar, er zitten al heel veel elementen in die
heel duidelijk in de richting van een geïntegreerd plan wijzen.
Waarom een geïntegreerd plan? Ik kan daar heel kort op antwoorden. We zijn ervan overtuigd dat het Kinderrechtenverdrag een heel duidelijke kapstok biedt om een Vlaams
jeugdbeleid uit te tekenen. Het Kinderrechtenverdrag is heel erg comprehensief: het heeft
eigenlijk betrekking op alle levensdomeinen van kinderen en jongeren, van onderwijs over
gezondheidszorg, hulpverlening en informatie tot recht op spel. Alle elementen die van
belang zijn in het leven van kinderen en jongeren zijn in het Kinderrechtenverdrag opgenomen. Het verdrag is daarom de kapstok om een Vlaams jeugdbeleid vorm te geven.
De heer Rob De Donder: De totstandkoming van het ontwerp van decreet heb ik in mijn
inleiding geschetst. De Vlaamse Jeugdraad was in dat proces betrokken via een reflectiegroep, georganiseerd door de afdeling Jeugd. Het waren lange bijeenkomsten, gespreid
over maanden. Daarnaast hebben we op eigen initiatief tussentijds een proactief advies
uitgebracht. Het is een versie die afwijkt van dit uiteindelijke advies. Het komt er dus op
neer dat de Vlaamse Jeugdraad tweemaal advies heeft uitgebracht.
Ik zal eerst antwoorden op de laatste vraag, die over de moduleregeling, in het bijzonder
voor de organisaties die met cultuureducatie bezig zijn. Ik kan alleen maar zeggen dat de
zaken die in ons advies staan, nog steeds gelden. Mijn opmerkingen en suggesties, zeker
over de duur van activiteiten en over het aantal keer dat men modules kan hanteren, liggen er nog altijd.
Op de vraag inzake informatie heeft de heer Vanobbergen al een interessant antwoord
gegeven. Ik wil er alleen aan toevoegen dat de vraag hoe we jongeren kunnen informeren,
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niet zo gemakkelijk te beantwoorden is. Ik weet dat jongeren niet zo functioneren dat
ze naar één website gaan om geïnformeerd te worden over alles waarmee ze bezig zijn.
Jeugdinformatie kan je alleen maar oppakken vanuit verschillende levensdomeinen en ook
vanuit heel veel verschillende partners. Niet alle activiteiten met betrekking tot jeugdinformatie kunnen in dit ontwerp van decreet worden gegoten, ook andere decreten, andere
domeinen moeten daarmee bezig zijn, maar dit ontwerp van decreet is wel een belangrijke
stap en de bevoegdheden van de minister van Jeugd zijn erg belangrijk.
In dit ontwerp van decreet zitten uiteraard organisaties die ter zake zelf producten ontwikkelen en acties doen, maar daarnaast is er natuurlijk ook de nieuwe instelling Jeugd die
het gevolg is van de fusieoefening van de vroegere organisaties, waaronder het VIP Jeugd.
Het VIP Jeugd heeft tot op vandaag de coördinerende rol om wat gebeurt, te stroomlijnen. Het VIP Jeugd moet ook de blinde vlekken bepalen en ervoor zorgen dat ze ingevuld
worden. Het blijft een uitdaging om de toekomstige verhouding tussen de verschillende
informatiespelers en de nieuwe instelling goed te definiëren.
Als we daar vandaag met de drie partners over spreken, is de ambitie er om dat te doen
op een manier die in het verlengde ligt van wat het VIP Jeugd vandaag doet, in die zin dat
de coördinerende ambitie – al is de naam misschien niet zo goed gekozen – moet worden
voortgezet. Het is in ieder geval een partner die op Vlaams niveau goed naar het werkveld kijkt en stimulansen geeft. Soms staat de sector een beetje kritisch ten aanzien van
de zogezegde coördinerende rol van zo’n instelling, die ook middelen zou uitdelen en zo
meer. Er kan nog eens over nagedacht worden, maar het is alleszins de ambitie om het
bewaken van het overzicht niet achterwege te laten.
Er werden vragen gesteld over het werken met doelgroepen. Ik kan wel zeggen dat er
specifieke denkoefeningen zijn geweest, maar die hebben niet geresulteerd in specifieke
adviezen en zeker niet in adviezen die ik hier naar voren kan brengen als gedragen adviezen vanuit de brede jeugdsector. Het werken met bonussystemen werd inderdaad vermeld
door partners, maar dit werd nooit gedragen door de brede jeugdsector. Een kader voor
intersectoraal werken werd door de sector altijd als een belangrijk aandachtspunt naar
voren geschoven, maar binnen deze oefening is het niet gelukt om er een gemeenschappelijke visie over te ontwikkelen. Ik vrees dat de jeugdsector dat niet alleen kan, noch de
minister van Jeugd alleen. Er is nog een bijzondere oefening nodig.
Ik heb mijn opmerkingen over participatie en de Vlaamse Jeugdraad gemaakt. Ik herhaal
dat de zaken die de Jeugdraad vandaag doet, volgens onze visie in de toekomst moeten
worden gedaan door de nieuwe instelling. Het gaat dus niet alleen over het maandelijks
uitbrengen van de adviezen, maar ook over alle voorafgaande processen en in het bijzonder over het opzetten van participatieve processen met kinderen en jongeren. We zijn in
dit verhaal gestapt en we werken in vertrouwen met elkaar, ook met de Vlaamse overheid.
Het is belangrijk dat mensen hierop wijzen en dit mee in het oog houden.
Ik lees ook de ambities in de memorie van toelichting en ik meen dat het zeker geen kwaad
kan om ook in de toekomst de minister, maar ook de instelling zelf, hier regelmatig aan
te herinneren. Ik reken erop dat de sector zelf dit ook zal doen. Het is een soort gemeenschappelijke verantwoordelijkheid – maar deze kwestie krijgen we misschien niet direct
voor 100 procent opgelost in dit ontwerp van decreet.
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Inzake het vraagstuk van het geïntegreerd plan kan ik alleen maar de visie van de heer
Vanobbergen onderschrijven. We zijn altijd al van mening geweest dat zo’n plan zo geïntegreerd mogelijk moet zijn.
De voorzitter: Ik dank de beide genodigden voor het vertolken van hun standpunt.
Philippe DE COENE,
voorzitter
Jean-Jacques DE GUCHT,
verslaggever

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1363 (2011-2012) – Nr. 4
Gebruikte afkortingen
CLB
JoKER
VIP

centrum voor leerlingenbegeleiding
jongeren- en kindeffectrapportage
Vlaams Informatiepunt Jeugd
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BIJLAGE:
Advies van de Vlaamse Jeugdraad
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x ŚĞƚ ĂĚǀŝĞƐƌĞĐŚƚ ŵŝŶƐƚĞŶƐ ŐĞĐŽŶĐƌĞƚŝƐĞĞƌĚ ǁŽƌĚƚ ŶĂĂƌ ŽŶƚǁĞƌƉĞŶ ǀĂŶ
ĚĞĐƌĞĞƚŽĨďĞƐůƵŝƚ
x ĚĞĂĚǀŝĞƐƚĞƌŵŝũŶǀĂŶĚĞƌĂĂĚŝŶƉƌŝŶĐŝƉĞĠĠŶŵĂĂŶĚŽŵǀĂƚ
x ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ŽƉĞŶ ŐĞŚŽƵĚĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐ
ǀĂŶĚĞƌĂĂĚ

Ĩƌ͘Ɖ͘ϳ
ϰ͘ ĂƌƚŝŬĞůϴ͕ŽŵƚƌĞŶƚĚĞsůĂĂŵƐĞ/ŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͕ĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶǌŽĚĂƚ
x ĞƌĞĞŶĨŝŶĂŶĐŝģůĞǌĞŬĞƌŚĞŝĚǁŽƌĚƚŐĞĐƌĞģĞƌĚǀŽŽƌĚĞŶŝĞƵǁĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĚŽŽƌ
ŵŝĚĚĞůǀĂŶĞĞŶƉƌŽĐĞŶƚƵĞůĞŐĂƌĂŶƚŝĞ͘
ϱ͘



ĂƌƚŝŬĞůϭϬ͕ŽŵƚƌĞŶƚǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞĞŶŚƵŶŵŽĚƵůĞƐ͕ĂĂŶƚĞ Ĩƌ͘Ɖ͘ϴ
ƉĂƐƐĞŶǌŽĚĂƚ͗
x ĚĞĚĞĨŝŶŝƚŝĞĂŶĂůŽŽŐǁŽƌĚƚĂĂŶĚĞĚĞĨŝŶŝƚŝĞǀĂŶĂŶĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƚǇƉĞƐ͖
x ΑϮ ĞĞŶ ĞǆƚƌĂ ŵŽĚƵůĞ ͚ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŶĂĂƌ ĚĞ ůĞĞĨǁĞƌĞůĚ ǀĂŶ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ĞŶ
ũŽŶŐĞƌĞŶ͛ŬƌŝũŐƚ͖
x ĚĞŵŝŶŝŵƵŵĚƵƵƌǀĂŶĚĞŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶũĞƵŐĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞ͕ǌŽĂůƐ
ǀĞƌŵĞůĚŝŶŵŽĚƵůĞƐϭΣ͕ϮΣĞŶϱΣ͕ǁŝũǌŝŐƚǀĂŶϮŶĂĂƌϭƵƵƌ͖
x ĚĞŵŽŐĞůŝũŬĞĞƌŬĞŶŶŝŶŐǀĂŶŵŽĚƵůĞƐϮΣ͕ϯΣ͕ϰΣ͕ϱΣĞŶϳΣǀĞƌŚŽŽŐƚǀĂŶϯŶĂĂƌ
ϰŵĂĂů͖
x ĚĞ ĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐ ǀĂŶ Αϱ ϮΣ ǁŝũǌŝŐƚ ŶĂĂƌ ͚ďŝũ ĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞƉƌŽĚƵĐƚǁŽƌĚƚĚĞũĞƵŐĚďĞƚƌŽŬŬĞŶ͖͛
x Αϲ͚ŽǀĞƌĚĞũĞƵŐĚ͛ƚŽĞǀŽĞŐƚĂĂŶŵŽĚƵůĞϰΣ͖
x Αϳ ǁŝũǌŝŐƚ Žŵ ŵŽĚƵůĞ ϱΣ Ƶŝƚ ƚĞ ďƌĞŝĚĞŶ ŝŶ ŵĞƚŚŽĚĞŶ͕ ĚƵƵƌ ĞŶ
ǀƌĂĂŐŐĞƌŝĐŚƚŚĞŝĚ͖
x Αϵ ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ƚĞ ďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶǀƌĂŐĞŶǀĂŶĞŶ ŽǀĞƌ ĚĞ ũĞƵŐĚǀĞƌůĂĂŐƚǀĂŶ
ϭ͘ϮϱϬŶĂĂƌϳϱϬ͖
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x ŚĞƚĐƌŝƚĞƌŝƵŵ͚ĂĂŶƚĂůĚĞĞůŶĞŵĞƌƐƉĞƌďĞŐĞůĞŝĚĞƌ͛ŝŶΑϯ͕Αϰ͕Αϲ͕ΑϳĞŶΑϴ͕ϮΣ
ǀĞƌǀĂŶŐĞŶǁŽƌĚƚĚŽŽƌ͚ĂĂŶƚŽŽŶďĂƌĞŝŶƚĞƌŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͖͛
ϲ͘ ĂƌƚŝŬĞůϭϭ͕ŽŵƚƌĞŶƚĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞǀĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶĞŶŚƵŶŵŽĚƵůĞƐ͕ĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶ
ǌŽĚĂƚ͗
x ĚĞĚĞĨŝŶŝƚŝĞĂŶĂůŽŽŐǁŽƌĚƚĂĂŶĚĞĚĞĨŝŶŝƚŝĞǀĂŶĂŶĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƚǇƉĞƐ͖
x ĚĞŵŝŶŝŵƵŵĚƵƵƌǀĂŶĚĞĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞǀĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶŽĨǀŽƌŵŝŶŐĞŶ͕ǌŽĂůƐ
ǀĞƌŵĞůĚŝŶŵŽĚƵůĞƐϭΣ͕ϮΣĞŶϯΣ͕ǁŝũǌŝŐƚǀĂŶϮŶĂĂƌϭƵƵƌ͖
x ŝŶΑϮĚĞŵŽŐĞůŝũŬĞĞƌŬĞŶŶŝŶŐǀĂŶĚĞŵŽĚƵůĞ͚ďĞŐĞůĞŝĚĞŶǀĂŶũŽŶŐĞƌĞŶŶĂĂƌ
ĞĞŶĂƌƚŝƐƚŝĞŬƉƌŽĚƵĐƚ͛ǀĞƌŚŽŽŐƚǀĂŶϭŶĂĂƌϯŵĂĂů͖
x ΑϲǁŝũǌŝŐƚŽŵĚĞůĞĞĨƚŝũĚƐŐƌĞŶǌĞŶĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶŶĂĂƌĂŶĂůŽŐŝĞŵĞƚĚĞƌĞƐƚ
ǀĂŶŚĞƚĚĞĐƌĞĞƚ͖

ϳ͘ ĂƌƚŝŬĞůϭϱ͕ŽŵƚƌĞŶƚƉŽůŝƚŝĞŬĞũŽŶŐĞƌĞŶďĞǁĞŐŝŶŐĞŶ͕ĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶǌŽĚĂƚ͗
x ĚĞĚĞĨŝŶŝƚŝĞĂŶĂůŽŽŐǁŽƌĚƚĂĂŶĚĞĚĞĨŝŶŝƚŝĞǀĂŶĂŶĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƚǇƉĞƐ͖
x ĚĞĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐŽǀĞƌĚĞůĞĞĨƚŝũĚƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞŝŶŚĞƚŚĞůĞĚĞĐƌĞĞƚƵŶŝĨŽƌŵŝƐ͖
ϴ͘ ĂƌƚŝŬĞůϭϲ͕ŽŵƚƌĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐƵďƐŝĚŝĞƐ͕ĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶǌŽĚĂƚ͗
x ĚĞůĂĂƚƐƚĞĂůŝŶĞĂǀĂŶΑϮĚƵŝĚĞůŝũŬĞƌŝƐŝŶĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͖
x Αϰ ǁŝũǌŝŐƚ Žŵ ĚĞ ƉƌŽũĞĐƚŽƉƌŽĞƉ ǀŽŽƌ ƐƵďƐŝĚŝģƌŝŶŐ ǀĂŶ ǀĞƌŶŝĞƵǁĞŶĚ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƚĞďĞƉĞƌŬĞŶƚŽƚĚĞũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌ
ƚĞ ǁĞƌŬĞŶ ŵĞƚ ĠĠŶ ĞŶŬĞůĞ ŝŶĚŝĞŶĚĂƚƵŵ ǀŽŽƌ ĚĞ ĂĂŶǀƌĂĂŐ ǀĂŶ ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ
ƉƌŽũĞĐƚƐƵďƐŝĚŝĞƐ͖

ϵ͘ ĂƌƚŝŬĞůϭϳ͕ŽŵƚƌĞŶƚďŝũŬŽŵĞŶĚĞďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐƐĐƌŝƚĞƌŝĂ͕ĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶǌŽĚĂƚ͗
x ĞǀĞŶƚƵĞůĞďŝũŬŽŵĞŶĚĞĐƌŝƚĞƌŝĂƵŝƚĞƌůŝũŬϭϮŵĂĂŶĚĞŶ͕ŝŶƉůĂĂƚƐǀĂŶϲ͕ǀŽŽƌĚĞ
ƵŝƚĞƌƐƚĞŝŶĚŝĞŶĚĂƚƵŵǀĂŶĚĞďĞůĞŝĚƐŶŽƚĂďĞŬĞŶĚǌŝũŶ͖
ŝŶ ĚĞ ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚĞŶ ĞĞŶ ĐŽƌƌĞĐƚĞ ĨŽƌŵƵůĞ ŽƉ ƚĞ ŶĞŵĞŶ ĚŝĞ
ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐǀĞƌďĂŶĚĞŶƚƵƐƐĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐǀĂƐƚůĞŐƚĞŶƐƚŝŵƵůĞĞƌƚ͖
ϭϬ͘ &ůĞǆŝďĞů Žŵ ƚĞ ƐƉƌŝŶŐĞŶ ďŝũ ĚĞ ďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐ ǀĂŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ ƚŝũĚĞŶƐ ĚĞ
ŽǀĞƌŐĂŶŐƐƉĞƌŝŽĚĞƚƵƐƐĞŶŚĞƚŚƵŝĚŝŐĞĞŶŚĞƚŶŝĞƵǁĞĚĞĐƌĞĞƚ͘
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Ĩƌ͘Ɖ͘ϭϭ

Ĩƌ͘Ɖ͘ϭϯ

Ĩƌ͘Ɖ͘ϭϰ

Ĩƌ͘Ɖ͘ϭϰ

Ĩƌ͘Ɖ͘ϭϱ
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ϭ͘^ŝƚƵĞƌŝŶŐ

,ĞƚĚĞĐƌĞĞƚŚŽƵĚĞŶĚĞĞĞŶǀĞƌŶŝĞƵǁĚũĞƵŐĚͲĞŶŬŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚĞŶďĞůĞŝĚŝƐďĞůĂŶŐƌŝũŬǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶ
ũŽŶŐĞƌĞŶĞŶĚĞũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌŽŵĚĂƚŚĞƚŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞ͗
x ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶǀŽŽƌďƌĞĞĚŬŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚĞŶͲĞŶũĞƵŐĚďĞůĞŝĚǀĞƌĂŶŬĞƌƚ͖
x ĚĞƐƵďƐŝĚŝģƌŝŶŐǀĂŶĚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶsůĂĂŵƐũĞƵŐĚͲĞŶŬŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚĞŶďĞůĞŝĚƌĞŐĞůƚ͖
x ũĞƵŐĚǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŵĞƚĞĞŶsůĂĂŵƐĞƌĞůĞǀĂŶƚŝĞĞƌŬĞŶƚĞŶͬŽĨƐƵďƐŝĚŝĞĞƌƚ͘

,ĞƚĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂĂƌǁĂƐŚĞƚƉƌŽĐĞƐŽŵƚŽƚĚŝƚǀĞƌŶŝĞƵǁĚĞĚĞĐƌĞĞƚƚĞŬŽŵĞŶƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌǀŽŽƌĚĞ
sůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚ͘ƌǁĞƌĚĞĞŶƌĞĨůĞĐƚŝĞŐƌŽĞƉŽƉŐĞƌŝĐŚƚŵĞƚǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌƐǀĂŶĚĞ
ũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌ͕ĚĞĂĨĚĞůŝŶŐ:ĞƵŐĚĞŶŚĞƚŬĂďŝŶĞƚǀĂŶŵŝŶŝƐƚĞƌ^ŵĞƚ͘ĞǌĞƌĞĨůĞĐƚŝĞŐƌŽĞƉŚĂĚĂůƐ
ŽƉĚƌĂĐŚƚŶĂƚĞĚĞŶŬĞŶŽǀĞƌŬŶĞůƉƵŶƚĞŶŝŶŚĞƚŚƵŝĚŝŐĞĚĞĐƌĞĞƚĞŶǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶƚŽƚǁŝũǌŝŐŝŶŐƚĞ
ĨŽƌŵƵůĞƌĞŶ͘ĞůŝĞƚǌŝĐŚŝŶƐƉŝƌĞƌĞŶĚŽŽƌǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞǁĞƌŬŐƌŽĞƉĞŶĞŶĚĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞũĞƵŐĚǁĞƌŬǀĂŶ
ĚĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚ͘

ĞĂŵďŝƚŝĞǁĂƐŚĞƚ͚ĚĞĐƌĞĞƚsůĂĂŵƐũĞƵŐĚͲĞŶŬŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚĞŶďĞůĞŝĚ͛ŐƌŽŶĚŝŐĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶ͘Ž͛Ŷ
ŝŶŐƌŝũƉĞŶĚƉƌŽĐĞƐǀĞƌŐƚƚŝũĚ͘ĞŶ͚ŽǀĞƌŐĂŶŐƐĚĞĐƌĞĞƚ͛ǀĞƌůĞŶŐĚĞĚĞůŽŽƉƚŝũĚǀĂŶĚĞďĞůĞŝĚƐŶŽƚĂ͛ƐǀĂŶ
ũĞƵŐĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐŽŵĚĞŶŽĚŝŐĞƚŝũĚƚĞĐƌĞģƌĞŶ͘,ĞƚĚĞĐƌĞĞƚĚĂƚŶƵŽƉƚĂĨĞůůŝŐƚ͕ďĞǀĂƚŚĞĞůǁĂƚ
ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐĞŶ͕ŵĂĂƌďůŝũĨƚƵŝƚĞƌĂĂƌĚĞĞŶ͚ĐŽŶƐĞŶƐƵƐƚĞŬƐƚ͛ǀĂŶĚĞƌĞĨůĞĐƚŝĞŐƌŽĞƉ͘ŝƚďĞƚĞŬĞŶƚĚĂƚ
ŚĞƚĞŝŶĚƌĞƐƵůƚĂĂƚŶŝĞƚŽǀĞƌĚĞŚĞůĞůŝũŶŐĞĚƌĂŐĞŶŝƐĚŽŽƌĚĞŐĂŶƐĞũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌ͘ĂĂƌŽŵǁŝůĚĞ
sůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂůƐŶŽŐĞŶŬĞůĞĐƌƵĐŝĂůĞŬŶĞůƉƵŶƚĞŶŝŶŚĞƚŶŝĞƵǁĞĚĞĐƌĞĞƚƐŝŐŶĂůĞƌĞŶ͘

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚďƌĂĐŚƚďĞŐŝŶŵĂĂƌƚĂůĞĞŶƉƌŽĂĐƚŝĞĨĂĚǀŝĞƐƵŝƚŽƉŚĞƚƚŽĞŶŵĂůŝŐĞǀŽŽƌŽŶƚǁĞƌƉ
ǀĂŶĚĞĐƌĞĞƚĞŶďĞŐŝŶĂƉƌŝůŽƉŚĞƚŐĞĚĞĞůƚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶũĞƵŐĚďĞůĞŝĚ͘



Ϯ͘ůŐĞŵĞŶĞďĞĚĞŶŬŝŶŐĞŶ



Ϯ͘ϭ,ĞƚƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐ

ĞũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌŝƐƚĞǀƌĞĚĞŶŽǀĞƌĚĞƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐďŝŶŶĞŶĚĞƌĞĨůĞĐƚŝĞŐƌŽĞƉ͘ĞǌĞŐĂĨĚƵŝĚĞůŝũŬĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĂĂŶĚĞƐĞĐƚŽƌ͕ůŝĞƚŐĞŶŽĞŐƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌŝŶƐƉƌĂĂŬĞŶĚĂĐŚƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝĞĨŶĂŽǀĞƌŵŽŐĞůŝũŬĞ
ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶǀŽŽƌŬŶĞůƉƵŶƚĞŶ͘ĞŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬĞďĞƌĞŝĚŚĞŝĚŽŵĞĞŶŶŝĞƵǁĞŶďĞƚĞƌĚĞĐƌĞĞƚƚĞ
ĐƌĞģƌĞŶǁĂƐŐƌŽŽƚ͘tĞŚŽƉĞŶĚĂƚĚĞƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐďŝũĚĞŽƉŵĂĂŬǀĂŶĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚĞŶĞǀĞŶ
ƉƌŽĚƵĐƚŝĞĨŬĂŶǀĞƌůŽƉĞŶ͘

Ϯ͘ϮEŽŽĚĂĂŶǀŝƐŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ

ĞŶǀĞƌŶŝĞƵǁĚĚĞĐƌĞĞƚǀĞƌĞŝƐƚĞĞŶǀĞƌŶŝĞƵǁĚĞǀŝƐŝĞŽƉŚĞƚũĞƵŐĚͲĞŶŬŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚĞŶďĞůĞŝĚŝŶ
sůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘,ĞƚƉƌŽĐĞƐĚĂƚĚĞƌĞĨůĞĐƚŝĞŐƌŽĞƉŽƉǁĞŐŶĂĂƌĚĞĚĞĐƌĞĞƚǁŝũǌŝŐŝŶŐĂĨůĞŐĚĞ͕ŬĞŶĚĞĞĞŶ
ŵŽĞŝǌĂŵĞƐƚĂƌƚ͘ĞŶĞĞŶĚƵŝĚŝŐĞǀŝƐŝĞŽŶƚďƌĂŬƚŽĞŶĞŶŽŶƚďƌĞĞŬƚŶŽŐĂůƚŝũĚ͘ĞŶŚĞůĚĞƌĞǀŝƐŝĞŚĂĚĞĞŶ
ďĞƚĞƌĞĂĂŶƉĂŬŬƵŶŶĞŶŽƉůĞǀĞƌĞŶǀŽŽƌĞĞŶĂĂŶƚĂůŽƵĚĞŬŶĞůƉƵŶƚĞŶ͕ǌŽĂůƐŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌĂĂůǁĞƌŬĞŶĞŶ
ĚĞǀŽůǁĂĂƌĚŝŐĞĚĞĨŝŶŝģƌŝŶŐĞŶŝŶƚĞŐƌĂƚŝĞǀĂŶŬŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚĞŶ͘

KƉŚĞƚǀůĂŬǀĂŶŬŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚĞŶǌŝũŶǁĞƚĞǀƌĞĚĞŶĚĂƚĞƌŶĂĂƌĞĞŶĚĞĐƌĞƚĂůĞǀĞƌĂŶŬĞƌŝŶŐǁŽƌĚƚ
ŐĞƐƚƌĞĞĨĚǀĂŶĚĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐ͕ƌĞĚĂĐƚŝĞĞŶǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶĚĞĂůƚĞƌŶĂƚŝĞǀĞƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞŽǀĞƌĚĞ
ƌĞĐŚƚĞŶǀĂŶŚĞƚŬŝŶĚǀĂŶƵŝƚE'K͛Ɛ͘
,ĞƚǀĞƌďĂĂƐƚŽŶƐĞĐŚƚĞƌĚĂƚŝŶĚĞůŝũƐƚǀĂŶŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶŽŶĚĞƌĂƌƚŝŬĞůϴŚŝĞƌǀŽŽƌĞĞŶsůĂĂŵƐĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐ
ǁŽƌĚƚƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚ͘DĞƚĚĞǌĞĚĞĐƌĞĞƚǁŝũǌŝŐŝŶŐǁĞƌĚĚĞĂĂŶŐĞŬŽŶĚŝŐĚĞǀĞƌĞĞŶǀŽƵĚŝŐŝŶŐǀĂŶĚĞ
ďŽǀĞŶďŽƵǁŝŵŵĞƌƐŐĞĐŽŶĐƌĞƚŝƐĞĞƌĚŶĂĂƌĞĞŶŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬĞĨƵƐŝĞĞŶ͕ďŝũŐĞǀŽůŐ͕ŵŝŶĚĞƌŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͘
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tĞŚŽƉĞŶĚĂƚĚĞĂĨƐƚĞŵŵŝŶŐƚƵƐƐĞŶĚĞǌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞĞŶĚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǁŽƌĚƚŽƉŐĞŶŽŵĞŶŝŶŚĞƚ
ǀĞƌĚĞƌĞƉƌŽĐĞƐƚĞƌƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶĚĞǀĞƌŶŝĞƵǁĚĞ͚ďŽǀĞŶďŽƵǁ͛ǀĂŶŚĞƚũĞƵŐĚďĞůĞŝĚ͘


Ϯ͘ϯdĞǁĞŝŶŝŐĂĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌďŝũǌŽŶĚĞƌĞĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ

'ĞůŝũŬĞŬĂŶƐĞŶǁŽƌĚĞŶĠĠŶǀĂŶĚĞďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐƐĐƌŝƚĞƌŝĂǀŽŽƌĚĞďĞůĞŝĚƐŶŽƚĂ͕ŵĂĂƌƚŽĐŚďŝĞĚƚŚĞƚ
ĚĞĐƌĞĞƚŐĞĞŶĞǆƚƌĂƐƚŝŵƵůĂŶƐĞŶĂĂŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐŽŵƚĞǁĞƌŬĞŶŵĞƚďŝũǌŽŶĚĞƌĞĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶ͘,Ğƚ
ŵŽĚƵůĞƐǇƐƚĞĞŵďĞŚĂŶĚĞůƚsůĂĂŵƐĞũŽŶŐĞƌĞŶŝŶƌƵƐƐĞůǁĞůĂůĂůƐĞĞŶĂƉĂƌƚĞĚŽĞůŐƌŽĞƉ͕ŵĂĂƌĚĂĂƌ
ďůŝũĨƚŚĞƚďŝũ͘,ĞƚŚŽƵĚƚǀĞƌĚĞƌďŝŶŶĞŶŐĞĞŶĞŶŬĞůŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƚǇƉĞƌĞŬĞŶŝŶŐŵĞƚĚĞĂŶĚĞƌĞĞŶ
ƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞďĞŚŽĞĨƚĞŶǀĂŶŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŬǁĞƚƐďĂƌĞŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶũŽŶŐĞƌĞŶ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚǁĂƚ
ďĞƚƌĞĨƚĚĞůĞŶŐƚĞǀĂŶĞĞŶĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚŽĨǀŽƌŵŝŶŐ͘


Ϯ͘ϰ,ĞƚŐĞďƌƵŝŬǀĂŶŵŽĚƵůĞƐ

,ĞƚĚĞĐƌĞĞƚďĞǀĂƚǀŝĞƌŝŶŚŽƵĚĞůŝũŬĚƵŝĚĞůŝũŬŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ͚ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƚǇƉĞƐ͛͗
ϭ͘ ůĂŶĚĞůŝũŬŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĞũĞƵŐĚǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ͖
Ϯ͘ ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞ
ϯ͘ ĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞǀĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ
ϰ͘ ƉŽůŝƚŝĞŬĞũŽŶŐĞƌĞŶďĞǁĞŐŝŶŐĞŶ͘

,ĞƚǀĞƌƚĂĂůƚĚĞŝŶŚŽƵĚĞůŝũŬĞŬĞƌŶƚĂŬĞŶǀĂŶŝĞĚĞƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƚǇƉĞŝŶŵŽĚƵůĞƐ͘sƌŽĞŐĞƌǁĂƐĚŝƚ
ŵŽĚƵůĞƐǇƐƚĞĞŵĂůůĞĞŶǀĂŶƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐŽƉůĂŶĚĞůŝũŬŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĞũĞƵŐĚǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ͕ŶƵďƌĞŝĚƚŚĞƚ
ƵŝƚŶĂĂƌĚĞŚĞůĞũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌ͘ŽŬƌŝũŐĞŶůĂŶĚĞůŝũŬŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĞũĞƵŐĚǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ͕ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞĞŶĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞǀĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŝŶƚŚĞŽƌŝĞĞĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞůŐĞůŝũŬĞŵĂĂƌ
ŝŶŚŽƵĚĞůŝũŬǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐǁĂƚďĞƚƌĞĨƚŚƵŶĞƌŬĞŶŶŝŶŐƐǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͘ĞũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌ
ǀŝŶĚƚĚŝƚĞĞŶƐƚĞǀŝŐĞǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ͘

/ŶƉƌĂŬƚŝũŬǌŝũŶĚĞŵŽĚƵůĞƐĞŶĚĞǀŽŽƌŐĞƐƚĞůĚĞĐƌŝƚĞƌŝĂŽŶǀŽůĚŽĞŶĚĞŽƉŵĂĂƚǀĂŶĞĞŶĚŝǀĞƌƐĞĞŶ
ďƌĞĚĞũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌ͘ĞŵŽĚƵůĞƐďŝũƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞΘŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞǀĞƌƚƌĞŬŬĞŶƚĞĨĞů
ǀĂŶƵŝƚĞĞŶůĂŶĚĞůŝũŬĞũĞƵŐĚǁĞƌŬůŽŐŝĐĂ͘ĞŚŽƵĚĞŶƚĞǁĞŝŶŝŐƌĞŬĞŶŝŶŐŵĞƚĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶƚƵƐƐĞŶĞŶĚĞ
ĞŝŐĞŶŚĞĚĞŶǀĂŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ͘ĂĂƌĚŽŽƌŬĂŶŚĞƚŵŽĚƵůĞƐǇƐƚĞĞŵŽŶŐĞǁĞŶƐƚĞĞĨĨĞĐƚĞŶŚĞďďĞŶ͕ǌŽǁĞů
ďŝũǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞĂůƐďŝũĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞǀĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ͘ĞŬǁĂŶƚŝƚĂƚŝĞǀĞůĂƚ
ůŝŐƚŵŽŵĞŶƚĞĞůǀŽŽƌďĞŝĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƚǇƉĞƐŚŽŽŐ͘KŵƚĞƉĂƐƐĞŶďŝŶŶĞŶĚĞĐƌŝƚĞƌŝĂǀĂŶŚĞƚĚĞĐƌĞĞƚ
ǌƵůůĞŶŵĞĞƌĚĞƌĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŚƵŶǁĞƌŬŝŶŐŝŶŐƌŝũƉĞŶĚŵŽĞƚĞŶǁŝũǌŝŐĞŶ͘
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ϯ͘ĚǀŝĞƐ


ϯ͘ϭƌƚŝŬĞůϯ

sůĂĂŵƐũĞƵŐĚͲĞŶŬŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚĞŶďĞůĞŝĚƐƉůĂŶ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵĚĞůŝŵŝƚĂƚŝĞǀĞůŝũƐƚǀĂŶĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀŽŽƌŚĞƚsůĂĂŵƐĞũĞƵŐĚͲĞŶ
ŬŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚĞŶďĞůĞŝĚƐƉůĂŶƚĞƐĐŚƌĂƉƉĞŶƵŝƚŚĞƚǀĞƌŶŝĞƵǁĚĞĚĞĐƌĞĞƚ͘tŝũǀŝŶĚĞŶĚĂƚũĞƵŐĚͲĞŶ
ŬŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚĞŶďĞůĞŝĚƌƵŝŵĞƌŝƐĚĂŶĚĞϰďĞůĞŝĚƐĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶĚŝĞŶƵǌŝũŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͘

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚďĞƚƌĞƵƌƚĚĂƚĚĞŶŝĞƵǁĞĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐŽǀĞƌŚĞƚsůĂĂŵƐĞũĞƵŐĚͲĞŶ
ŬŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚĞŶďĞůĞŝĚƐƉůĂŶĞĞŶůŝŵŝƚĂƚŝĞǀĞůŝũƐƚǀĂŶǀŝĞƌĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶďĞǀĂƚ͘ĞǌĞĂŵďƚĞůŝũŬĞ
ĂĨďĂŬĞŶŝŶŐǌĂůďĞƉĞƌŬĞŶĚǁĞƌŬĞŶ͘


ϯ͘ϮƌƚŝŬĞůϲ

^ƚĂĂƚǀĂŶĚĞũĞƵŐĚ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵ͗
ͻĚĞ͚ƐƚĂĂƚǀĂŶĚĞũĞƵŐĚ͛ƚĞǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶĚŽŽƌĞĞŶŬǁĂůŝƚĂƚŝĞĨůƵŝŬƚŽĞƚĞǀŽĞŐĞŶŐĞďĂƐĞĞƌĚŽƉŵĞĞƌ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽǀĞƌŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶũŽŶŐĞƌĞŶƚƵƐƐĞŶϬĞŶϯϬũĂĂƌ͖

,ĞƚĚĞĐƌĞĞƚƐƚĞůƚĚĂƚĚĞsůĂĂŵƐĞƌĞŐĞƌŝŶŐǌŽƌŐƚǀŽŽƌĚĞƉƵďůŝĐĂƚŝĞǀĂŶĞĞŶ͚ƐƚĂĂƚǀĂŶĚĞũĞƵŐĚ͛͘/ŶĚĞ
ƉƌĂŬƚŝũŬďůŝũŬƚĚŝƚƚĞŐĂĂŶŽǀĞƌĚĞ:KWͲŵŽŶŝƚŽƌ͕ĚŝĞĂůůĞĞŶũŽŶŐĞƌĞŶǀĂŶϭϰƚŽƚϮϱũĂĂƌŽŵǀĂƚ͕ĞŶ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬŐĞǀŽĞƌĚĚŽŽƌ<ŝŶĚĞŶ'ĞǌŝŶ͘tĞƐƚĞůůĞŶǀŽŽƌĚĂƚĚĞsůĂĂŵƐĞŽǀĞƌŚĞŝĚĚĞƐƚĂĂƚǀĂŶĚĞ
ũĞƵŐĚǀĞƌƐƚĞƌŬƚĚŽŽƌĂĂŶĚĞ:KWͲŵŽŶŝƚŽƌĞĞŶŬǁĂůŝƚĂƚŝĞĨůƵŝŬƚŽĞƚĞǀŽĞŐĞŶŐĞďĂƐĞĞƌĚŽƉŵĞĞƌ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽǀĞƌŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶũŽŶŐĞƌĞŶƚƵƐƐĞŶϬĞŶϯϬũĂĂƌ͘KŽŬĂůǌŝũŶůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞĚĂƚĂďĞůĂŶŐƌŝũŬ͕
ƚŽĐŚǁŽƌĚƚĚĞůĞĞĨǁĞƌĞůĚǀĂŶĚĞũĞƵŐĚďĞƐƚŽŽŬǀŝĂĂŶĚĞƌĞŵĂŶŝĞƌĞŶŝŶŬĂĂƌƚŐĞďƌĂĐŚƚ͘ĞŶũĞƵŐĚͲĞŶ
ŬŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚĞŶďĞůĞŝĚŬĂŶƉĂƐ͚ĞǀŝĚĞŶĐĞďĂƐĞĚ͛ǁŽƌĚĞŶĂůƐŚĞƚĂůůĞůĞĞĨƚŝũĚƐͲĞŶĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶĐŽǀĞƌƚ͘


ϯ͘ϯƌƚŝŬĞůϳ͗ĚĞũĞƵŐĚƌĂĂĚ

sĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐŝŶŐƐĨƵŶĐƚŝĞ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵŚĞƚĚŽĞůǀĂŶĚĞũĞƵŐĚƌĂĂĚĂůƐǀŽůŐƚĂĂŶƚĞǀƵůůĞŶ͗
ŝĞũĞƵŐĚƌĂĂĚŚĞĞĨƚĂůƐĚŽĞůĚĞũĞƵŐĚƚĞǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞŶĞŶŽƉĞŝŐĞŶŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨ͕ŽƉǀĞƌǌŽĞŬǀĂŶĚĞ
sůĂĂŵƐĞZĞŐĞƌŝŶŐŽĨǀĂŶŚĞƚsůĂĂŵƐWĂƌůĞŵĞŶƚĂĚǀŝĞƐƵŝƚƚĞďƌĞŶŐĞŶŽǀĞƌĂůůĞĂĂŶŐĞůĞŐĞŶŚĞĚĞŶĚŝĞ
ĚĞũĞƵŐĚďĞƚƌĞĨĨĞŶ͘

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚǁŽƌĚƚďŝŶŶĞŶŚĞƚŚƵŝĚŝŐĞĚĞĐƌĞĞƚĞǆƉůŝĐŝĞƚĞƌŬĞŶĚĞŶŐĞƐƵďƐŝĚŝĞĞƌĚǀŽŽƌǌŝũŶ
ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐŝŶŐƐĨƵŶĐƚŝĞǀĂŶũĞƵŐĚĞŶũĞƵŐĚǁĞƌŬŽƉŶĂƚŝŽŶĂůĞĞŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞĨŽƌĂ͘ŝƚŝƐ
ĐƌƵĐŝĂĂůĂůƐůĞŐŝƚŝŵĂƚŝĞǀĂŶĚĞĞŝŐĞŶŚĞŝĚĞŶƐƚĂŶĚƉƵŶƚĞŶǀĂŶĞĞŶũĞƵŐĚƌĂĂĚ͘,ĞƚŝƐŽŶƐŽŶĚƵŝĚĞůŝũŬ
ǁĂĂƌŽŵĚĞǌĞĨƵŶĐƚŝĞŝŶŚĞƚǀŽŽƌŽŶƚǁĞƌƉǀĂŶĚĞĐƌĞĞƚŶŝĞƚŽƉŐĞŶŽŵĞŶǁŽƌĚƚ͕ŶŽĐŚďŝũĚĞũĞƵŐĚƌĂĂĚ͕
ŶŽĐŚďŝũĚĞŶŝĞƵǁĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĚŝĞĚĞũĞƵŐĚƌĂĂĚǌĂůŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ͘tĞĂĚǀŝƐĞƌĞŶĚĂŶŽŽŬŽŵĚĞ
ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐŝŶŐǀĂŶĚĞũĞƵŐĚƚŽĞƚĞǀŽĞŐĞŶĂĂŶŚĞƚƚĂŬĞŶƉĂŬŬĞƚǀĂŶĚĞũĞƵŐĚƌĂĂĚ͘
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tĞĂĚǀŝƐĞƌĞŶŽŵĚĞĂƵƚŽŶŽŵĞĂĚǀŝƐĞƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚũĞƵŐĚǁĞƌŬƚŽĞƚĞǀŽĞŐĞŶďŝũĚĞũĞƵŐĚƌĂĂĚĞŶĚĞ
ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶĚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐ͘

KŽŬĚĞƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞĂƵƚŽŶŽŵĞǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐŝŶŐǀĂŶŚĞƚũĞƵŐĚǁĞƌŬǌĂůŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚŵŽĞƚĞŶ
ǁŽƌĚĞŶ͘tĞĂĚǀŝƐĞƌĞŶŽŵŽŽŬĚĞǌĞĨƵŶĐƚŝĞƚŽĞƚĞǀŽĞŐĞŶďŝũĚĞũĞƵŐĚƌĂĂĚĞŶǌŝũŶŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶĚĞ
ŝŶƐƚĞůůŝŶŐ͘/ŶĚĞǀĞƌĚĞƌĞƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶĚĞĨƵƐŝĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞŵŽĞƚĞƌŽǀĞƌŐĞǁĂĂŬƚǁŽƌĚĞŶĚĂƚĚŝƚŽƉ
ĂƵƚŽŶŽŵĞǁŝũǌĞŽƉŐĞŶŽŵĞŶŬĂŶǁŽƌĚĞŶ͘

ĚǀŝĞƐĂĂŶŐĞůĞŐĞŶŚĞĚĞŶ

tĞĂĚǀŝƐĞƌĞŶŽŵĚĞŚƵŝĚŝŐĞŽŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚƚĞďĞŚŽƵĚĞŶǀŽŽƌĚĞ
ũĞƵŐĚƌĂĂĚ͚͗Ğ:ĞƵŐĚƌĂĂĚŚĞĞĨƚĂůƐĚŽĞůŽƉĞŝŐĞŶŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨ͕ŽƉǀĞƌǌŽĞŬǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞZĞŐĞƌŝŶŐŽĨ
ǀĂŶŚĞƚsůĂĂŵƐWĂƌůĞŵĞŶƚĂĚǀŝĞƐƵŝƚƚĞďƌĞŶŐĞŶŽǀĞƌĂůůĞĂĂŶŐĞůĞŐĞŶŚĞĚĞŶĚŝĞĚĞũĞƵŐĚďĞƚƌĞĨĨĞŶ͘
ĞsůĂĂŵƐĞZĞŐĞƌŝŶŐǀƌĂĂŐƚŚĞƚĂĚǀŝĞƐǀĂŶĚĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚŽǀĞƌŽŶƚǁĞƌƉĞŶǀĂŶĚĞĐƌĞĞƚĞŶŽŶƚǁĞƌƉĞŶ
ǀĂŶďĞƐůƵŝƚǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞZĞŐĞƌŝŶŐ͛͘

,ĞƚĚŽĞůǀĂŶĚĞũĞƵŐĚƌĂĂĚǁŽƌĚƚŝŶŚĞƚǀŽŽƌŽŶƚǁĞƌƉďĞŶŽĞŵĚĂůƐĂĚǀŝĞƐǀĞƌůĞŶŝŶŐŽǀĞƌĂůůĞ
ĂĂŶŐĞůĞŐĞŶŚĞĚĞŶĚŝĞĚĞũĞƵŐĚďĞƚƌĞĨĨĞŶ͘,ŝĞƌďŝũǌŽƵĚĞĂĚǀŝĞƐǀĞƌůĞŶŝŶŐŽǀĞƌŽŶƚǁĞƌƉĞŶǀĂŶĚĞĐƌĞĞƚ
ŽĨďĞƐůƵŝƚ͕ǌŽĂůƐǀĂŶĚĂĂŐŐĞůĚƚǀŽŽƌĚĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚ͕ĞĐŚƚĞƌŶŝĞƚŵĞĞƌǁŽƌĚĞŶǀĞƌŵĞůĚ͘ĞǌĞ
ŵŝŶŝŵĂůĞĐŽŶĐƌĞƚĞĂĨƐƉƌĂĂŬĚƌĂĂŐƚŶŽĐŚƚĂŶƐƐƚĞƌŬďŝũƚŽƚĞĞŶŽƉƚŝŵĂůĞĂĂŶǁĞŶĚŝŶŐǀĂŶĚĞĂĚǀŝƐĞƌŝŶŐ
ǀĂŶĚĞũĞƵŐĚƌĂĂĚĚŽŽƌĚĞsůĂĂŵƐĞZĞŐĞƌŝŶŐ

ĚǀŝĞƐƚĞƌŵŝũŶ

tĞĂĚǀŝƐĞƌĞŶŽŵĚĞĂĚǀŝĞƐƚĞƌŵŝũŶǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚƚĞĨŽƌŵƵůĞƌĞŶĂůƐǀŽůŐƚ͗
͚Ğ:ĞƵŐĚƌĂĂĚďƌĞŶŐƚǌŝũŶŵĞƚƌĞĚĞŶĞŶŽŵŬůĞĞĚĂĚǀŝĞƐƵŝƚďŝŶŶĞŶĞĞŶŵĂĂŶĚŶĂŚĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶǀĂŶĚĞ
ĂĂŶǀƌĂĂŐ͘ĞƚĞƌŵŝũŶŬĂŶŝŶŐĞŵĞĞŶǌĂĂŵŽǀĞƌůĞŐǁŽƌĚĞŶĂĂŶŐĞƉĂƐƚ͘sĞƌƐƚƌŝũŬƚĚŝĞƚĞƌŵŝũŶǌŽŶĚĞƌ
ĚĂƚŚĞƚĂĚǀŝĞƐŝƐƵŝƚŐĞďƌĂĐŚƚ͕ĚĂŶŚŽĞĨƚĚĞĂĚǀŝĞƐǀƌĂŐĞƌŶŝĞƚůĂŶŐĞƌƚĞǁĂĐŚƚĞŶ͛͘

/Ŷ ŚĞƚ ǀŽŽƌŽŶƚǁĞƌƉ ǌŽƵ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ ǁŽƌĚĞŶ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ ZĞŐĞƌŝŶŐ Žŵ ĚĞ
ĂĚǀŝĞƐƚĞƌŵŝũŶ ǀĂŶ ĚĞ :ĞƵŐĚƌĂĂĚ ƚĞ ďĞƉĞƌŬĞŶ ƚŽƚ ƚŝĞŶ ǁĞƌŬĚĂŐĞŶ͘ Ğ sůĂĂŵƐĞ :ĞƵŐĚƌĂĂĚ ŝƐ ǀĂŶ
ŵĞŶŝŶŐĚĂƚĚĞƌŐĞůŝũŬĞƐƉŽĞĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐŶĂĚĞůŝŐǌŝũŶǀŽŽƌĚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĞƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͘
ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚǀĞƌǁŝũƐƚŚŝĞƌďŝũŶĂĂƌŚĞƚ^ZsͲƌĂƉƉŽƌƚĞŶͲĂĚǀŝĞƐďĞƚĞƌĞƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐϭ͛͘/ŶŚĞƚ
ĚŽĐƵŵĞŶƚǁŽƌĚƚŐĞĂĚǀŝƐĞĞƌĚŽŵĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĞǀĂŶĂĚǀŝĞƐƌĂĚĞŶƚŝũĚŝŐŽƉƚĞǌĞƚƚĞŶ͘




$GYLHVEHWHUHUHJHOJHYLQJYRRUHHQHIIHFWLHYHHQHIILFLsQWHRYHUKHLGHQPHHUZHOYDDUWHQZHO]LMQ^ZsϮϬϭϬ
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^ĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶĚĞũĞƵŐĚƌĂĂĚ

KŵǀŽůĚŽĞŶĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶŽƉĞŶƚĞŚŽƵĚĞŶƚŽƚĐŽŶĐƌĞƚĞƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶĚĞƌĂĂĚ͕ĂĚǀŝƐĞƌĞŶǁĞ
ŽŵŚĞƚĂƌƚŝŬĞůĂůƐǀŽůŐƚƚĞĨŽƌŵƵůĞƌĞŶ͗
͚ĞũĞƵŐĚƌĂĂĚďĞƐƚĂĂƚƵŝƚƚĞŶŵŝŶƐƚĞϭϲůĞĚĞŶ͕ǁĂĂƌǀĂŶŵŝŶƐƚĞŶƐĞĞŶĚĞƌĚĞũŽŶŐĞƌŝƐĚĂŶϮϱũĂĂƌďŝũ
ŚĞƚďĞŐŝŶǀĂŶŚĞƚŵĂŶĚĂĂƚ͘dĞŶŚŽŽŐƐƚĞƚǁĞĞĚĞƌĚĞǀĂŶĚĞůĞĚĞŶǌŝũŶƉĞƌƐŽŶĞŶǀĂŶŚĞƚǌĞůĨĚĞ
ŐĞƐůĂĐŚƚ͘ĞƌĂĂĚŝƐŽŶĚĞƌŵĞĞƌƐĂŵĞŶŐĞƐƚĞůĚƵŝƚůĞĚĞŶǀŽŽƌŐĞĚƌĂŐĞŶĚŽŽƌǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶƵŝƚĚĞ
sůĂĂŵƐĞũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌ͘
,ĞƚůŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉǀĂŶĚĞũĞƵŐĚƌĂĂĚŝƐŽŶǀĞƌĞŶŝŐďĂĂƌŵĞƚĞĞŶŵĂŶĚĂĂƚŝŶŚĞƚƵƌŽƉĞĞƐWĂƌůĞŵĞŶƚ͕ĚĞ
<ĂŵĞƌǀĂŶsŽůŬƐǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌƐ͕ĚĞ^ĞŶĂĂƚ͕ŚĞƚsůĂĂŵƐWĂƌůĞŵĞŶƚĞŶĚĞƌƵƐƐĞůƐĞ
,ŽŽĨĚƐƚĞĚĞůŝũŬĞZĂĂĚ͕ŵĞƚŚĞƚĂŵďƚǀĂŶŵŝŶŝƐƚĞƌ͕ƐƚĂĂƚƐƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐĞŶŚƵŶŬĂďŝŶĞƚƐůĞĚĞŶ͕ŵĞƚŚĞƚ
ĂŵďƚǀĂŶƉĞƌƐŽŶĞĞůƐůŝĚǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞ͕ŚĞƚůŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉǀĂŶĂĚǀŝĞƐͲĞŶ
ďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐĚŝĞŽƉŐĞƌŝĐŚƚǌŝũŶƚĞƌƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶĚŝƚĚĞĐƌĞĞƚĞŶǀĂŶƉĞƌƐŽŶĞĞůƐůŝĚǀĂŶĚĞ
sůĂĂŵƐĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀŽŽƌŚĞƚũĞƵŐĚďĞůĞŝĚ͘

ĞũĞƵŐĚƌĂĂĚďĞƉĂĂůƚĚĞǁŝũǌĞǀĂŶƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐ͘ŝũůĞŐƚĚĞǌĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƚĞƌ
ŐŽĞĚŬĞƵƌŝŶŐĂĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞZĞŐĞƌŝŶŐǀŽŽƌΖ͛͘

ĞŵŝŶŝŵĂůĞŶƵŵĞƌŝĞŬĞƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐ͕ŽŶǀĞƌĞŶŝŐďĂĂƌŚĞĚĞŶĞŶďĞƉĂůŝŶŐĞŶƌŽŶĚůĞĞĨƚŝũĚĞŶŐĞƐůĂĐŚƚ
ǌŝũŶ ƌĞůĞǀĂŶƚ Žŵ ĚĞĐƌĞƚĂĂů ǀĂƐƚ ƚĞ ůĞŐŐĞŶ͕ ĂůƐŽŽŬ ĚĞ ŐĞŐĂƌĂŶĚĞĞƌĚĞ ĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚ ǀĂŶ ůĞĚĞŶ
ǀŽŽƌŐĞĚƌĂŐĞŶĚŽŽƌĚĞũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌ͘ĞǀĞƌĚĞƌĞǁŝũǌĞǀĂŶƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐŬĂŶŝŶŽŶǌĞ
ŽŐĞŶďĞƉĂĂůĚǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌĚĞũĞƵŐĚƌĂĂĚ͕ŵŝƚƐĞĞŶŐŽĞĚŬĞƵƌŝŶŐǀĂŶĚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŽŽƌĚĞsůĂĂŵƐĞ
ZĞŐĞƌŝŶŐ͘


ϯ͘ϰƌƚŝŬĞůϴ͗ĚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶũĞƵŐĚďĞůĞŝĚ

dĂŬĞŶǀĂŶĚĞŶŝĞƵǁĞ͚sůĂĂŵƐĞ/ŶƐƚĞůůŝŶŐ͛


 tĞĂĚǀŝƐĞƌĞŶŽŵĚĞĐŽŶĐƌĞƚĞũƵƌŝĚŝƐĐŚĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌǀĂŶĚĞũĞƵŐĚƌĂĂĚĞŶĚĞŶŝĞƵǁĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐƚŽƚ
 ŽŶĚĞƌǁĞƌƉƚĞŵĂŬĞŶǀĂŶŚĞƚǀĞƌĚĞƌĞƉƌŽĐĞƐƚĞƌǀŽƌŵŐĞǀŝŶŐǀĂŶĚĞĨƵƐŝĞ͘


ĞŶŝĞƵǁĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐǌŽƵĂůƐŽƉĚƌĂĐŚƚŬƌŝũŐĞŶŽŵĚĞũĞƵŐĚƌĂĂĚƚĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ͘/ŶĚĞŵĞŵŽƌŝĞǀĂŶ
ƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐůĞǌĞŶǁĞĚĂƚĚĞũĞƵŐĚƌĂĂĚĞĞŶĨĞŝƚĞůŝũŬĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐǁŽƌĚƚ͘tĞǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶĞĐŚƚĞƌĚĂƚĚĞ
ũĞƵŐĚƌĂĂĚĞŶĚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚŬƵŶŶĞŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ͕ŵĞƚďŝũǌŽŶĚĞƌĞĂĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌĚĞ
ĂƵƚŽŶŽŵĞǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶĚĞũĞƵŐĚƌĂĂĚ͘ĞǀĞƌǁĂĐŚƚŝŶŐĞŶŶĂĂƌĚĞũĞƵŐĚƌĂĂĚŝŶǌĂŬĞĂĚǀŝƐĞƌŝŶŐ͕
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞǀĞƉƌŽĐĞƐƐĞŶĞŶďĞƌĞŝŬƚĞĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶǌŝũŶŝŵŵĞƌƐŐƌŽŽƚ͘ŝƚŬĂŶĞŶŬĞůǁĂĂƌŐĞŵĂĂŬƚ
ǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌĞĞŶĚŽŽƌŐĞĚƌĞǀĞŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ͕ǌŽĂůƐǀĂŶĚĂĂŐŚĞƚŐĞǀĂůŝƐďŝŶŶĞŶĚĞ
sůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚ͘
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^ƵďƐŝĚŝĞďĞĚƌĂŐǀĂŶĚĞŶŝĞƵǁĞsůĂĂŵƐĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐ

tĞĂĚǀŝƐĞƌĞŶǀŽůŐĞŶĚĞĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐ͗
͚ĞsůĂĂŵƐĞZĞŐĞƌŝŶŐďĞƉĂĂůƚŽƉďĂƐŝƐǀĂŶĚĞďĞůĞŝĚƐŶŽƚĂĚŝĞĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐǀŽŽƌĚĞǀŽůŐĞŶĚĞǀŝĞƌ
ũĂĂƌŽƉƐƚĞůƚŚĞƚďĞĚƌĂŐĚĂƚĂĂŶĚŝĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐǁŽƌĚƚƚŽĞŐĞŬĞŶĚĂůƐǁĞƌŬŝŶŐƐƐƵďƐŝĚŝĞ͘ŝƚďƵĚŐĞƚ
ďĞĚƌĂĂŐƚŵŝŶŝŵĂĂůϲ͕ϵƉĞƌĐĞŶƚϮǀĂŶŚĞƚƚŽƚĂĂůǀĂŶĚĞŬƌĞĚŝĞƚĞŶ͕ŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶŝŶĚĞĂůŐĞŵĞŶĞ
ƵŝƚŐĂǀĞŶďĞŐƌŽƚŝŶŐǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞ'ĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉǀŽŽƌĚĞƐƵďƐŝĚŝģƌŝŶŐ͕ďĞƉĂĂůĚŝŶĚŝƚĚĞĐƌĞĞƚ͘Ğ
ǁĞƌŬŝŶŐƐƐƵďƐŝĚŝĞǁŽƌĚƚƚŽĞŐĞŬĞŶĚŝŶĚĞǀŽƌŵǀĂŶĞĞŶǀŝĞƌũĂĂƌůŝũŬƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐƐďƵĚŐĞƚ͛͘

/ŶĚĞƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐůĞǌĞŶǁĞĚĂƚŚĞƚĚĞŝŶƚĞŶƚŝĞŝƐŽŵĚĞƚŽƚĂůŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞŵŝĚĚĞůĞŶĚŝĞǀĂŶĚĂĂŐ
ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌǌŝũŶǀŽŽƌĚĞsůĂĂŵƐĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞũĂƌĞŶŶŝĞƚƚĞǀĞƌŵŝŶĚĞƌĞŶ͘ĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ
ďĞƚƌŽŬŬĞŶďŝũĚĞĨƵƐŝĞŽƉĞƌĂƚŝĞŐĂǀĞŶĞĞƌĚĞƌĂĂŶĚĂƚǌĞŚƵŶĨƵƐŝĞǁŝůůĞŶĚŽŽƌǀŽĞƌĞŶŵĞƚŚĞƚ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝĞĨǀĂŶŶŝĞƚͲŬƌŝŵƉĞŶĚĞŵŝĚĚĞůĞŶǀŽŽƌĚĞǀŽůŐĞŶĚĞďĞůĞŝĚƐƉĞƌŝŽĚĞ͘dĞǀĞŶƐŚŽƉĞŶǌŝũŽƉĞĞŶ
ŝŶƚĞŶƚŝĞǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞŽǀĞƌŚĞŝĚŽŵƚĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŚƵŝƐǀĞƐƚŝŶŐ͘sŽŽƌůŽƉŝŐůĞǌĞŶǁĞŚŝĞƌǀŽŽƌĞĐŚƚĞƌ
ŐĞĞŶĞŶŬĞůĞŐĂƌĂŶƚŝĞŝŶĚĞŵĞŵŽƌŝĞǀĂŶƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐŽĨŚĞƚĚĞĐƌĞĞƚ͘

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵŝŶŚĞƚĚĞĐƌĞĞƚĞĞŶŐĂƌĂŶƚŝĞƌĞŐĞůŝŶŐƚĞǀŽŽƌǌŝĞŶǀŽŽƌĚĞsůĂĂŵƐĞ
ŝŶƐƚĞůůŝŶŐƚĞƌŚŽŽŐƚĞǀĂŶĚĞƐŽŵǀĂŶĚĞŚƵŝĚŝŐĞƐƵďƐŝĚŝĞďĞĚƌĂŐĞŶǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚ͕
^ƚĞƵŶƉƵŶƚ:ĞƵŐĚĞŶs/W:ĞƵŐĚ͘ŝƚŽŵĚĞĚŝǀĞƌƐĞŬĞƌŶƚĂŬĞŶƵŝƚƚĞǀŽĞƌĞŶ͘ŝƚďĞĚƌĂŐǁŽƌĚƚďĞƐƚ
ƵŝƚŐĞĚƌƵŬƚĂůƐƉĞƌĐĞŶƚǀĂŶŚĞƚƚŽƚĂĂůǀĂŶĚĞŬƌĞĚŝĞƚĞŶŽŵŵĞĞƚĞŬƵŶŶĞŶĞǀŽůƵĞƌĞŶŵĞƚĚĞŚŽŽŐƚĞ
ǀĂŶĚĞŬƌĞĚŝĞƚĞŶ͘ŝƚƐǇƐƚĞĞŵŝƐǀĞƌŐĞůŝũŬďĂĂƌŵĞƚĚĞŚƵŝĚŝŐĞƐƵďƐŝĚŝĞŐĂƌĂŶƚŝĞǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞ
:ĞƵŐĚƌĂĂĚ;ƚĞŶŵŝŶƐƚĞĠĠŶƉĞƌĐĞŶƚĞŶƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞϮ͕ϱйǀĂŶĚĞŬƌĞĚŝĞƚĞŶǀŽŽƌĚĞƐƵďƐŝĚŝģƌŝŶŐ͕
ďĞƉĂĂůĚŝŶŚĞƚĚĞĐƌĞĞƚͿ͘ŽǀĞŶĚŝĞŶǀƌĂŐĞŶǁĞŽŵŝŶĚĞŵĞŵŽƌŝĞǀĂŶƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐĚĞŝŶƚĞŶƚŝĞŽƉƚĞ
ŶĞŵĞŶŽŵƚĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŚƵŝƐǀĞƐƚŝŶŐǀŽŽƌĚĞǌĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐ͘


ϯ͘ϱƌƚŝŬĞůϵ

/ŶĚĞŵĞŵŽƌŝĞǀĂŶƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐůĞǌĞŶǁĞŚĞƚǀŽůŐĞŶĚĞ͚͗ĞĞůǁĞƌŬŝŶŐĞŶǀĂŶůŽŬĂůĞ
ũĞƵŐĚǁĞƌŬŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶŬƵŶŶĞŶĂŶƐŝĐŚŶŝĞƚǀŽŽƌĞƌŬĞŶŶŝŶŐŝŶĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐǁŽƌĚĞŶŐĞŶŽŵĞŶ͛͘ŝƚ
ǀŽƌŵƚĞĞŶƉƌŽďůĞĞŵǀŽŽƌŚĞƚůĞĚĞŶĂĂŶƚĂůǀĂŶsůĂĂŵƐĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐĚŝĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐďŝĞĚĞŶĂĂŶ
ůŽŬĂůĞũĞƵŐĚǁĞƌŬŝŶŐĞŶŵĞƚŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŬǁĞƚƐďĂƌĞŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶũŽŶŐĞƌĞŶ͘ŝŶŶĞŶĚĞǌĞĚĞĞůƐĞĐƚŽƌ
ǁĞƌĚĞŶĚĞůĂĂƚƐƚĞũĂƌĞŶŝŵŵĞƌƐŵĞĞƌĚĞƌĞŐƌŽƚĞĨƵƐŝĞƐĚŽŽƌŐĞǀŽĞƌĚƚƵƐƐĞŶůŽŬĂůĞǁĞƌŬŝŶŐĞŶ͘tĞ
ĂĚǀŝƐĞƌĞŶĂĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞŽǀĞƌŚĞŝĚŽŵŚŝĞƌǀŽŽƌĞĞŶŽƉůŽƐƐŝŶŐƚĞǌŽĞŬĞŶŵĞƚĚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ͘





'LWSHUFHQWDJHLVKHWUHVXOWDDWYDQHHQLQWHUQHUHNHQLQJRHIHQLQJREYGHKXLGLJHVXEVLGLHEHGUDJHQGLHDDQGH
EHWURNNHQRUJDQLVDWLHVZRUGHQWRHJHNHQG
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ϯ͘ϲƌƚŝŬĞůϭϬ

ĞĨŝŶŝƚŝĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵĂƌƚŝŬĞůϭϬΑϭĂůƐǀŽůŐƚƚĞǁŝũǌŝŐĞŶ͗
͚ŽŵƚĞǁŽƌĚĞŶŐĞƐƵďƐŝĚŝĞĞƌĚĂůƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞŵŽĞƚĞĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞĞŶŽĨ
ŵĞĞƌǀĂŶǀŽůŐĞŶĚĞƚĂŬĞŶǀĞƌǀƵůůĞŶ͗
ϭ͘ĞĞŶŬǁĂůŝƚĞŝƚƐǀŽůŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĂĂŶďŽĚǀŽŽƌŽĨŽǀĞƌĚĞũĞƵŐĚŽĨŽǀĞƌĚĞƌĞĐŚƚĞŶǀĂŶŚĞƚŬŝŶĚŵĂŬĞŶ
ŽĨŽǀĞƌďƌĞŶŐĞŶ͖
Ϯ͘ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞƉƌŽĐĞƐƐĞŶǀĂŶĚĞũĞƵŐĚĂĂŶŚĞƚďĞůĞŝĚǀĂŶŽǀĞƌŚĞĚĞŶŽĨŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶďĞŐĞůĞŝĚĞŶ͕ŵĞƚ
ĂůƐĚŽĞůĚĞũĞƵŐĚďĞƚƌĞŬŬĞŶďŝũŚĞƚŽƉƐƚĞůůĞŶ͕ƵŝƚǀŽĞƌĞŶĞŶĞǀĂůƵĞƌĞŶǀĂŶŚĞƚďĞůĞŝĚǀĂŶŽǀĞƌŚĞĚĞŶ
ŽĨŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͖
ϯ͘ŵĞĚŝĂƉƌŽĚƵĐƚŝĞĚŽŽƌĞŶŽǀĞƌĚĞũĞƵŐĚďĞŐĞůĞŝĚĞŶ͛͘

ŝƚŵŽĞƚǌŽǁĞůďůŝũŬĞŶƵŝƚŚĂĂƌĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͕ǌŽĂůƐŐĞĨŽƌŵƵůĞĞƌĚŝŶŚĂĂƌƐƚĂƚƵƚĞŶ͕ĂůƐƵŝƚŚĂĂƌ
ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ͘

tĞƐƵŐŐĞƌĞƌĞŶŽŵĚĞƵŶŝĨŽƌŵŝƚĞŝƚďŝŶŶĞŶŚĞƚĚĞĐƌĞĞƚƚĞǀĞƌŚŽŐĞŶĚŽŽƌĚĞĚĞĨŝŶŝƚŝĞǀĂŶ
ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶŶĂĂƌĂŶĂůŽŐŝĞŵĞƚĚŝĞǀĂŶĂŶĚĞƌĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƚǇƉĞƐ͘ĞŚƵŝĚŝŐĞĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐǀĞƌŽŶĚĞƌƐƚĞůƚĞĞŶŽƉƐŽŵŵŝŶŐǀĂŶĚĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶŝŶĚĞ
ƐƚĂƚƵƚĞŶ͘ĂƚǀŝŶĚĞŶǁĞĞĞŶďĞƉĞƌŬĞŶĚĞǀĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐ͘ĞƚŽĞǀŽĞŐŝŶŐǀĂŶ͚ďůŝũŬĞŶƵŝƚ͛ŵĂĂŬƚŚĞƚ
ŵŽŐĞůŝũŬŽŵĚĞƐƚĂƚƵƚĞŶǀŽůĚŽĞŶĚĞƌƵŝŵƚĞĨŽƌŵƵůĞƌĞŶ͘


DŽĚƵůĞƐ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵĂĂŶĂƌƚŝŬĞůϭϬΑϮĞĞŶĞǆƚƌĂŵŽĚƵůĞϴΣƚŽĞƚĞǀŽĞŐĞŶ͚͗ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ
ŶĂĂƌĚĞůĞĞĨǁĞƌĞůĚǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶũŽŶŐĞƌĞŶ͛͘ĞǌĞŵŽĚƵůĞŬŽŵƚŵĂǆŝŵĂĂůϮŬĞĞƌŝŶĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐ
ǀŽŽƌĞƌŬĞŶŶŝŶŐ͘ƌƚŝŬĞůϭϬǁŽƌĚƚƵŝƚŐĞďƌĞŝĚŵĞƚĞĞŶĞǆƚƌĂƉĂƌĂŐƌĂĂĨ͚͗ĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĚŝĞĚĞŵŽĚƵůĞ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌĚĞůĞĞĨǁĞƌĞůĚǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶũŽŶŐĞƌĞŶƌĞĂůŝƐĞĞƌƚ͕ƉƌĞƐƚĞĞƌƚŽƉũĂĂƌďĂƐŝƐ
ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŽŶĚĞƌďŽƵǁĚĞŵƉŝƌŝƐĐŚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŵĞƚŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶũŽŶŐĞƌĞŶ͘ĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŬĂŶĚĞ
ŐĞŚĂŶƚĞĞƌĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ͚͘

ĞsůĂĂŵƐĞũĞƵŐĚƌĂĂĚǁŝůĞĞŶĞǆƚƌĂŵŽĚƵůĞ͚ŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌĚĞůĞĞĨǁĞƌĞůĚǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶ
ũŽŶŐĞƌĞŶ͛ƚŽĞǀŽĞŐĞŶǀŽŽƌŚĞƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƚǇƉĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ͘KŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌĚĞ
ůĞĞĨǁĞƌĞůĚǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶũŽŶŐĞƌĞŶĞŶŶĂĂƌĚĞŵĂŶŝĞƌǁĂĂƌŽƉǌŝũŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ
ĞƌǀĂƌĞŶ͕ŬŽŵƚĂůůĞũĞƵŐĚƚĞŶŐŽĞĚĞ͘ĂĂƌŽŵŝƐŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬĚĂƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐďŝŶŶĞŶĚĞũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌ
ǌŝĐŚŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬŬƵŶŶĞŶƚŽĞůĞŐŐĞŶŽƉĚĞƌŐĞůŝũŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚĂĂƌǀŽŽƌŽŽŬĞƌŬĞŶĚǁŽƌĚĞŶ͘DĞĚĞ
ĚĂŶŬǌŝũĚŝƚƐǇƐƚĞĞŵŬƵŶŶĞŶǁĞĞĞŶǀƌƵĐŚƚďĂƌĞŵŝǆǀĂŶŵŽĚƵůĞƐŶĂƐƚƌĞǀĞŶ͘sŽŽƌĚĞ
ďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐƐĐƌŝƚĞƌŝĂƐƚĞůůĞŶǁĞǀŽŽƌŽŵĚĞǌĞůĨĚĞĐƌŝƚĞƌŝĂƚĞŚĂŶƚĞƌĞŶĚŝĞŽŽŬŝŶĚĞĞǆƚƌĂƉƌŽũĞĐƚůŝũŶ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬǀŽŽƌŐĞƐƚĞůĚǁŽƌĚĞŶ͘


ƵƵƌǀĂŶĚĞŵŽĚƵůĞƐ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵĚĞŵŝŶŝŵƵŵĚƵƵƌǀĂŶϮƵƵƌ͕ǌŽĂůƐǀĞƌŵĞůĚŝŶŵŽĚƵůĞƐϭΣ͕ϮΣĞŶ
ϱΣǀĂŶĂƌƚŝŬĞůϭϬ͕ƚĞǁŝũǌŝŐĞŶŶĂĂƌϭƵƵƌ͘ŝĞĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐďĞŢŶǀůŽĞĚƚĚĞŝŵƉĂĐƚǀĂŶĚĞǌĞŵŽĚƵůĞŶŝĞƚ
ĂĂŶŐĞǌŝĞŶŚĞƚƚŽƚĂůĞĂĂŶƚĂůƚĞƌĞĂůŝƐĞƌĞŶƵƌĞŶďĞŚŽƵĚĞŶďůŝũĨƚ͘
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ĞŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶŝŶŵŽĚƵůĞϭΣ͕ϮΣĞŶϱΣǀĂŶĂƌƚŝŬĞůϭϬŵŽĞƚĞŶŵŝŶƐƚĞŶƐϮƵƵƌĚƵƌĞŶ͘ĞǌĞŶŽƌŵďĂƐĞĞƌƚ
ǌŝĐŚŽƉĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞŵŽĚƵůĞƐďŝŶŶĞŶŚĞƚůĂŶĚĞůŝũŬĞũĞƵŐĚǁĞƌŬ͘DĂĂƌũĞƵŐĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌďƌĞŶŐĞŶ
ŽĨŝŶƐƉƌĂĂŬŵĞƚŚŽĚĞŶƚŽĞƉĂƐƐĞŶ͕ŬĂŶŚĞĞůŝŶƚĞŶƐŝĞĨǌŝũŶ͕ƐŽŵƐƚĠŝŶƚĞŶƐŝĞĨǀŽŽƌĞĞŶƐĞƐƐŝĞǀĂŶϮƵƵƌ͘
ŽǀĞŶĚŝĞŶŝƐŚĞƚŶŝĞƚĂůƚŝũĚǌŝŶǀŽůŽĨƌĞůĞǀĂŶƚŽŵŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶũŽŶŐĞƌĞŶǌŽůĂŶŐ͚ďĞǌŝŐ͛ƚĞŚŽƵĚĞŶ͘Ğ
ŵŝŶŝŵƵŵŐƌĞŶƐǀĂŶϮƵƵƌƉĞƌďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĚƌĞŝŐƚŝŶĚĞƉƌĂŬƚŝũŬǀŽŽƌĂůŬŝŶĚĞƌĞŶŵĞƚĞĞŶŬŽƌƚĞƌĞ
ĂĂŶĚĂĐŚƚƐƐƉĂŶŶĞƵŝƚƚĞƐůƵŝƚĞŶ͕ǁĂƚĞĞŶŽŶŐĞǁĞŶƐƚŶĞǀĞŶĞĨĨĞĐƚǌŽƵǌŝũŶ͘tĞĚĞŶŬĞŶĚĂŶĂĂŶ
ũŽŶŐĞƌĞŬŝŶĚĞƌĞŶŽĨŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶũŽŶŐĞƌĞŶŵĞƚĞĞŶĐŽŐŶŝƚŝĞǀĞŚĂŶĚŝĐĂƉ͘dŽƚƐůŽƚŝƐŚĞƚŶŝĞƚĞǀŝĚĞŶƚ
ŽŵǀĂŶũĞƵŐĚďĞǁĞŐŝŶŐĞŶ͕ƐĐŚŽůĞŶ͕ũĞƵŐĚƌĂĚĞŶĞ͘Ă͘ĞĞŶƚŝũĚƐďĞƐƚĞĚŝŶŐǀĂŶϯŬĞĞƌϮƵƌĞŶƚĞǀƌĂŐĞŶ͘


ĂŶƚĂůĞƌŬĞŶŶŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞŵŽĚƵůĞƐ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵĂƌƚŝŬĞůϭϬΑϮĂůƐǀŽůŐƚĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶ͚͗ĞŵŽĚƵůĞƐϮΣ͕ϯΣ͕ϰΣ͕ϱΣĞŶ
ϳΣŬƵŶŶĞŶĞůŬŵĂǆŝŵĂĂůǀŝĞƌŬĞĞƌǀŽŽƌĞƌŬĞŶŶŝŶŐŝŶĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐŬŽŵĞŶ͕ĚĞŵŽĚƵůĞϴΣŵĂǆŝŵƵŵϮ
ŵĂĂů͘ĞŵŽĚƵůĞϲΣŵŽĞƚŵŝŶƐƚĞŶƐĞĞŶŵĂĂůŐĞĐŽŵďŝŶĞĞƌĚǁŽƌĚĞŶŵĞƚĚĞŵŽĚƵůĞϰΣ͘

^ŽŵŵŝŐĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŚĞďďĞŶĞĞŶǀĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶǁĞƌŬŝŶŐ͕ĂŶĚĞƌĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶǌŝĐŚ͘sŽŽƌĚĞŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚĞǁĞƌŬŝŶŐĞŶŝƐĚĞďĞƉĞƌŬŝŶŐƚŽƚϯŬĞĞƌŝŶĚŝĞŶĞŶǀĂŶĞĞŶ
ŵŽĚƵůĞĚĞĚŽŽĚƐƚĞĞŬ͘ŝũŵŽĞƚĞŶŶĂŵĞůŝũŬǀŽŽƌĚĞŚĞůĨƚǀĂŶŚƵŶĞƌŬĞŶŶŝŶŐŐĂĂŶĚŝǀĞƌƐŝĨŝģƌĞŶŽĨĞĞŶ
ĂŶĚĞƌĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝĞƵŝƚďŽƵǁĞŶ͕ǀĂĂŬŝŶĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚŝĞŵĞƚĞĞŶĂŶĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞ͘tĞƚĞŶĚĞĚĂƚĚĞ
ŵĞĞƐƚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶǀƌŝũŬůĞŝŶǌŝũŶĞŶĞĞŶƌĞůĂƚŝĞĨůĂĂŐƐƵďƐŝĚŝĞďĞĚƌĂŐŬƌŝũŐĞŶ͕ŝƐĚĂƚƉƌŽĐĞƐĞĞŶŚŽŐĞ
ƚŽƚŽŶŽǀĞƌŬŽŵĞůŝũŬĞĚƌĞŵƉĞů͘ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚǀŝŶĚƚŚĞƚŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬĚĞďĞƉĞƌŬŝŶŐ
͚ŵĂǆŝŵĂĂůϯŬĞĞƌŝŶƚĞŬĞŶĞŶŽƉĞĞŶǌĞůĨĚĞŵŽĚƵůĞ͛ƚĞǁŝũǌŝŐĞŶŶĂĂƌŵĂǆŝŵĂĂůϰ͘ŽǁŝůůĞŶǁĞ
ǌŝŶůŽǌĞĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚŝĞǀĞƌŵŝũĚĞŶƚƵƐƐĞŶĞŶĞƌǌŝũĚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐďŝŶŶĞŶŚĞƚǌĞůĨĚĞƚǇƉĞĞŶĂŶĚĞƌǌŝũĚƐ
ďŝŶŶĞŶĚĞũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌ͘ĞŶǀĞƌŚŽŐŝŶŐŶĂĂƌϰŐĞĞĨƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŽŵǌŝĐŚŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬ
ƚĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞŶ͕ĐƌĞģĞƌƚǀŽůĚŽĞŶĚĞĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚďŝŶŶĞŶĚĞũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌĞŶďĞǀŽƌĚĞƌƚŽŶĚĞƌůŝŶŐĞ
ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ͘


&ŽƌŵƵůĞƌŝŶŐǀĂŶĂƌƚŝŬĞůϭϬΑϱϮĞĂůŝŶĞĂϮΣ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵŝŶĂƌƚŝŬĞůϭϬΑϱϮĞĂůŝŶĞĂϮΣĚĞĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐ͚ŚĞƚ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞƉƌŽĚƵĐƚŬƌŝũŐƚŝŶŚŽƵĚĞŶǀŽƌŵŝŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐŵĞƚĚĞĚŽĞůŐƌŽĞƉǁĂĂƌǀŽŽƌŚĞƚŝƐ
ďĞĚŽĞůĚ͛ƚĞǁŝũǌŝŐĞŶŶĂĂƌ͚ďŝũĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶŚĞƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞƉƌŽĚƵĐƚŝƐĚĞũĞƵŐĚďĞƚƌŽŬŬĞŶ͛͘

DŽĚƵůĞϯΣ͚ĂĂŶŵĂŬĞŶǀĂŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶǀŽŽƌŽĨŽǀĞƌĚĞũĞƵŐĚ͛ƐƚĞůƚĂůƐǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞĚĂƚŚĞƚ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞƉƌŽĚƵĐƚŝŶŚŽƵĚĞŶǀŽƌŵŬƌŝũŐƚŝŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐŵĞƚĚĞĚŽĞůŐƌŽĞƉ͘tĞǀƌĂŐĞŶŽŶƐĂĨŚŽĞ
ƐƚƌŝŬƚĚĞǌĞďĞƉĂůŝŶŐŝƐ͘tĞǀŝŶĚĞŶŚĞƚǀŽŽƌĂůďĞůĂŶŐƌŝũŬĚĂƚĚĞũĞƵŐĚďĞƚƌŽŬŬĞŶŝƐďŝũĚĞŝŶŚŽƵĚĞŶ
ǀŽƌŵǀĂŶŚĞƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞƉƌŽĚƵĐƚ͘

hŝƚďƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶĂƌƚŝŬĞůϭϬΑϲ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵĚĞŵŽĚƵůĞŝŶĂƌƚŝŬĞůϭϬΑϲĂůƐǀŽůŐƚƚĞǁŝũǌŝŐĞŶ͚͗ĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ
ĚŝĞĚĞŵŽĚƵůĞǀŽƌŵŝŶŐŽǀĞƌĚĞũĞƵŐĚŽĨǀĂŶũĞƵŐĚǁĞƌŬĞƌƐŽĨũĞƵŐĚƌĞĚĂĐƚŝĞƐƌĞĂůŝƐĞĞƌƚ͕ƉƌĞƐƚĞĞƌƚŽƉ
ũĂĂƌďĂƐŝƐŵŝŶƐƚĞŶƐϳϱǀŽƌŵŝŶŐƐƵƌĞŶ͕ŐĞƐƉƌĞŝĚŽǀĞƌŵŝŶƐƚĞŶƐϭϬǀŽƌŵŝŶŐƐŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶ͘ĞŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶ
ŚĞďďĞŶĞĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬǀŽƌŵĞŶĚŬĂƌĂŬƚĞƌ͘ĞǌŝũŶŝŶƚĞƌĂĐƚŝĞĨŽƉŐĞďŽƵǁĚĞŶǀĞƌůŽƉĞŶŽŶĚĞƌ
ƉĞĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ͘
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DŽĚƵůĞϮΣ͞ŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶǀĂŶĚĞũĞƵŐĚďƵŝƚĞŶĚĞǀƌŝũĞƚŝũĚŽĨŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶŽǀĞƌĚĞũĞƵŐĚ͟ŶĞĞŵƚ
ũĞƵŐĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞƌƐŶŝĞƚŽƉĂůƐĚŽĞůŐƌŽĞƉ͘ĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚŝƐŝŶĚŝĞŵŽĚƵůĞďŽǀĞŶĚŝĞŶǀĞƌƌƵŝŵĚ
ŶĂĂƌ͚ŶŝĞƚŝŶƚĞƌĂĐƚŝĞĨ͛ĞŶŵĞƚϮϱĚĞĞůŶĞŵĞƌƐƉĞƌďĞŐĞůĞŝĚĞƌ͘/ŶƚĞƌĂĐƚŝĞǀĞǀŽƌŵŝŶŐŽǀĞƌĚĞũĞƵŐĚ͕
ƚŽĐŚĞĞŶŬĞƌŶƚĂĂŬǀĂŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞ͕ŬƌŝũŐƚĚĂĂƌĚŽŽƌŶĞƌŐĞŶƐĞĞŶĞǆƉůŝĐŝĞƚĞ
ƉůĂĂƚƐ͘ĂĂƌŽŵǁŝůůĞŶǁĞ͚ŽǀĞƌĚĞũĞƵŐĚ͛ƚŽĞǀŽĞŐĞŶĂĂŶŵŽĚƵůĞϰ͘DŽĐŚƚĚŝƚůĞŝĚĞŶƚŽƚƚĞǀĞĞů
ǀŽƌŵŝŶŐŽǀĞƌĚĞũĞƵŐĚ͕ĚĂŶŬĂŶĞĞŶĞǆƚƌĂďĞƉĞƌŬŝŶŐŽƉĚĞĐŽŵďŝŶĂƚŝĞǀĂŶĚĞǌĞĞŶŵŽĚƵůĞϮǁŽƌĚĞŶ
ƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚ͘

tŝũǌŝŐŝŶŐĂƌƚŝŬĞůϭϬΑϳ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵĂƌƚŝŬĞůϭϬΑϳĂůƐǀŽůŐƚƚĞǁŝũǌŝŐĞŶ͗
ͻĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĚŝĞĚĞŵŽĚƵůĞ͚ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐǀĂŶďĞůĞŝĚƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͛ƌĞĂůŝƐĞĞƌƚ͕
ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶƚƚĞŶŵŝŶƐƚĞϮϬĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶĞĞŶďĞůĞŝĚƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞƉƌŽĐĞƐ͘
ͻĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƌĞĂůŝƐĞĞƌƚĚĞǌĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐƚŝũĚĞŶƐĚĞďĞůĞŝĚƐƉĞƌŝŽĚĞŵĞƚĚĞĞůŶĞŵĞƌƐŝŶƚĞŶ
ŵŝŶƐƚĞϰƉƌŽǀŝŶĐŝĞƐ͘,ĞƚƚǁĞĞƚĂůŝŐĞŐĞďŝĞĚƌƵƐƐĞůͲ,ŽŽĨĚƐƚĂĚǁŽƌĚƚŐĞůŝũŬŐĞƐƚĞůĚŵĞƚĞĞŶƉƌŽǀŝŶĐŝĞ͘
ͻůƐďĞůĞŝĚƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞƉƌŽĐĞƐďĞƐĐŚŽƵǁĞŶǁĞĞĞŶƉƌŽĐĞƐĚĂƚĚĞũĞƵŐĚŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶƚďŝũŚĞƚ
ŽƉƐƚĞůůĞŶ͕ƵŝƚǀŽĞƌĞŶĞŶĞǀĂůƵĞƌĞŶǀĂŶŚĞƚďĞůĞŝĚǀĂŶŽǀĞƌŚĞĚĞŶŽĨŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĞƌƚƌĞŬŬĞŶĚǀĂŶƵŝƚĚĞ
ŶŽĚĞŶ͕ďĞŚŽĞĨƚĞŶĞŶǁĞŶƐĞŶǀĂŶĚĞũĞƵŐĚĞŶŝŶŽǀĞƌůĞŐŵĞƚĚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶŽǀĞƌŚĞŝĚŽĨŝŶƐƚĞůůŝŶŐ͘
ͻůŬƉƌŽĐĞƐŚĞĞĨƚŵŝŶƐƚĞŶƐϯĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶǁĂĂƌĂĂŶƚĞŶŵŝŶƐƚĞϲŬŝŶĚĞƌĞŶŽĨũŽŶŐĞƌĞŶĚĞĞůŶĞŵĞŶŽĨ
ϰďĞůĞŝĚƐĂĐƚŽƌĞŶ͘ůŬĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĚƵƵƌƚŵŝŶŝŵĂĂůϭƵƵƌĞŶŵĂǆŝŵĂĂůϴƵƵƌƉĞƌĚĂŐ͘
ͻůůĞĞŶĚĞƉƌŽĐĞƐƐĞŶǁĂĂƌǀĂŶĂůϯĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶĚĞŶŚĞďďĞŶŽĨĚŝĞĂĨŐĞůŽƉĞŶǌŝũŶŝŶŚĞƚ
ũĂĂƌǁĂĂƌŽǀĞƌŐĞƌĂƉƉŽƌƚĞĞƌĚǁŽƌĚƚ͕ŬŽŵĞŶŝŶĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐǀŽŽƌŚĞƚƌĞĂůŝƐĞƌĞŶǀĂŶĚĞǌĞŵŽĚƵůĞ͘
ͻtĂŶŶĞĞƌĚĞŵŽĚƵůĞ͚ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐǀĂŶďĞůĞŝĚƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͛ŵĞĞƌĚĞƌĞŵĂůĞŶǁŽƌĚƚ
ŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ͕ǁŽƌĚƚŚĞƚĂĂŶƚĂůĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶĞǀĞŶƌĞĚŝŐĞŵĂƚĞǀĞƌŵĞĞƌĚĞƌĚ͘

ĞŵŽĚƵůĞϱΣ͚ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐǀĂŶďĞůĞŝĚƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͛ŝƐƚĞũĞƵŐĚǁĞƌŬŵĞƚŚŽĚĞͲŐĞƌŝĐŚƚ
ŐĞĨŽƌŵƵůĞĞƌĚ͘^ŽŵƐŝƐŚĞƚǁĞŶƐĞůŝũŬŽŵǀŝĂĞĞŶĂŶĚĞƌĞŵĞƚŚŽĚĞĚĂŶŐƌŽĞƉƐĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶ
ũŽŶŐĞƌĞŶƚĞůĂƚĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǌŝũŶǁĞǀĞƌďĂĂƐĚĚĂƚĞĞŶďĞůĞŝĚƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞƉƌŽĐĞƐ
ŵĂǆŝŵĂĂůϭϮŵĂĂŶĚĞŶŵĂŐĚƵƌĞŶ͘^ŽŵŵŝŐĞƚƌĂũĞĐƚĞŶĚƵƌĞŶŝŵŵĞƌƐůĂŶŐĞƌĚĂŶϭũĂĂƌ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ
ďŝũŚĞƚďŽƵǁĞŶǀĂŶĞĞŶŶŝĞƵǁĞĨƵŝĨǌĂĂů͕ŝŶĚĞƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞƉůĂŶŶŝŶŐ͕ŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĐƵůƚƵƵƌďĞůĞŝĚŽĨ
ŝŶĚĞŽƉŵĂĂŬǀĂŶďĞůĞŝĚƐƉůĂŶŶĞŶ͘tĞǌŝũŶŽǀĞƌƚƵŝŐĚĚĂƚŽŽŬĞĞŶĚĞƌŐĞůŝũŬůĂŶŐĚƵƌŝŐƉƌŽĐĞƐǌŝŶǀŽůŬĂŶ
ǌŝũŶĞŶĚĂƚŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶũŽŶŐĞƌĞŶŽŽŬŚŝĞƌĂĂŶŵŽĞƚĞŶŬƵŶŶĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĞŶ͘dŽƚƐůŽƚǀŝŶĚĞŶǁĞŚĞƚ
ďĞůĂŶŐƌŝũŬŽŵŝŶĚŝƚƐŽŽƌƚƉƌŽĐĞƐƐĞŶǀŽůĚŽĞŶĚĞǀƌĂĂŐŐĞƐƚƵƵƌĚŚĞŝĚƚĞďĞǁĂƌĞŶ͘ĞŚƵŝĚŝŐĞ
ĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐĚǁŝŶŐƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐŽŵĞĞŶĂĂŶďŽĚƚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶǀŽŽƌďĞƉĂĂůĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĞƐĞŶǀƌĂŐĞŶ
ǀĂŶĞůĚĞƌƐƚĞǁĞŝŐĞƌĞŶ͘

>ĂŐĞƌĂĂŶƚĂůƚĞďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶǀƌĂŐĞŶ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵŚĞƚĂĂŶƚĂůƚĞďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶǀƌĂŐĞŶǀĂŶŽĨŽǀĞƌũĞƵŐĚ;ĂƌƚŝŬĞůϭϬ
ΑϵͿƚĞǀĞƌůĂŐĞŶǀĂŶϭ͘ϮϱϬŶĂĂƌϳϱϬ͘ĞĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐǁŽƌĚƚĚĂŶ͗
͚ĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĚŝĞĚĞŵŽĚƵůĞ͚ďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶǀĂŶǀƌĂŐĞŶǀĂŶŽĨŽǀĞƌĚĞũĞƵŐĚ͛ƌĞĂůŝƐĞĞƌƚ͕ƌĞŐŝƐƚƌĞĞƌƚ
ŽƉũĂĂƌďĂƐŝƐϳϱϬďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞǀƌĂŐĞŶǀĂŶŽĨŽǀĞƌĚĞũĞƵŐĚ͛͘

DŽĚƵůĞϳΣ͞ďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶǀĂŶǀƌĂŐĞŶǀĂŶŽĨŽǀĞƌĚĞũĞƵŐĚ͟ƐƚĞůƚϭ͘ϮϱϬďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞǀƌĂŐĞŶ
ǀŽŽƌŽƉ͘ĂƚĐŝũĨĞƌŝƐŚŽŽŐ͘,ĞƚŝƐŚĞƚĂĂŶƚĂůĚĞĞůŶĞŵĞƌƐƵƌĞŶďŝũĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶƵŝƚŚĞƚůĂŶĚĞůŝũŬĞ
ũĞƵŐĚǁĞƌŬ͘ĞƚǁĞĞŚĞďďĞŶĞĐŚƚĞƌŶŝĞƚƐŵĞƚĞůŬĂĂƌƚĞŵĂŬĞŶ͘tĞǌŝũŶǀĂŶŵĞŶŝŶŐĚĂƚϳϱϬĞĞŶ
ĐŽƌƌĞĐƚĞƌĂĂŶƚĂůŝƐ͘,ĞƚďĞŚĂŶĚĞůĞŶǀĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞǀƌĂŐĞŶŝƐŝŵŵĞƌƐŚĞĞůƚŝũĚƐŝŶƚĞŶƐŝĞĨĞŶǌŽ
ďĞŶĂĚƌƵŬŬĞŶǁĞŽŽŬŚĞƚďĞůĂŶŐǀĂŶŚĞƚŬǁĂůŝƚĂƚŝĞǀĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ͘
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ƌŝƚĞƌŝƵŵĂĂŶƚĂůĚĞĞůŶĞŵĞƌƐƐĐŚƌĂƉƉĞŶ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵŚĞƚĐƌŝƚĞƌŝƵŵ͚ĂĂŶƚĂůĚĞĞůŶĞŵĞƌƐƉĞƌďĞŐĞůĞŝĚĞƌ͛ƚĞƐĐŚƌĂƉƉĞŶ
ĞŶƚĞǀĞƌǀĂŶŐĞŶĚŽŽƌĚĞĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐ͚ĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƚŽŽŶƚŚĂĂƌŝŶƚĞƌŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĂĂŶŝŶǌĂŬĞĚĞǁŝũǌĞ
ǁĂĂƌŽƉĚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚǀĂŶŚĞƚďĞŐĞůĞŝĚĞŶǀĂŶǀŽƌŵŝŶŐĞŶĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶǁŽƌĚƚďĞǁĂĂŬƚ͛͘


ŝũĚĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶďĞĚŽĞůĚŝŶĂƌƚŝŬĞůϭϬΑϯ͕Αϰ͕Αϲ͕ΑϳĞŶΑϴ͕ϮΣŐĞůĚƚŚĞƚĐƌŝƚĞƌŝƵŵǆĂĂŶƚĂůĚĞĞůŶĞŵĞƌƐ
ƉĞƌďĞŐĞůĞŝĚĞƌ͘tĞǀŝŶĚĞŶĚŝƚĞĞŶƌĂĂƌŐĞŐĞǀĞŶŝŶĞĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĐŽŶƚĞǆƚ͘,ĞƚŝƐƉĞƌĨĞĐƚŵŽŐĞůŝũŬŽŵ
ŵĞƚϭďĞŐĞůĞŝĚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌƚĞďƌĞŶŐĞŶĂĂŶũĞƵŐĚƌĂĚĞŶǀĂŶϯϬŵĞŶƐĞŶŽĨĂĂŶϰϬ
ƉŽůŝƚŝĞĂŐĞŶƚĞŶ͙


ϯ͘ϳƌƚŝŬĞůϭϭ

ƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞǀĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ

ŽĂůƐǁĞĞĞƌĚĞƌĂůĂĂŶŐĂǀĞŶ͕ǌŝũŶĚĞŵŽĚƵůĞƐďŝŶŶĞŶŚĞƚŽŶĚĞƌĚĞĞůĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞŝŶŐĞǀƵůĚǀĂŶƵŝƚ
ĞĞŶůĂŶĚĞůŝũŬũĞƵŐĚǁĞƌŬůŽŐŝĐĂ͘,ĞƚŝƐŽŵǁŝůůĞǀĂŶĚĞĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚďŝũĚĞĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞǀĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ
ĞŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶƚƵƐƐĞŶ͚ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĞŶ͛;ŶŝĐŚĞͿŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐĞŶ͚ŐĞŶĞƌĂůŝƐƚĞŶ͛ĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞƐŵĞƚĞĞŶ
ďƌĞĚĞƌĞǁĞƌŬŝŶŐ͕ŵŽĞŝůŝũŬŽŵƚŽƚĞĞŶǀŽůůĞĚŝŐŐĞĚƌĂŐĞŶƌĞƐƵůƚĂĂƚďŝŶŶĞŶĚĞŚĞůĞƐƵďƐĞĐƚŽƌƚĞŬŽŵĞŶ͘
,ŝĞƌĚŽŽƌŝƐĞƌŐĞĞŶĐŽŶƐĞŶƐƵƐŽŶĚĞƌĚĞĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞǀĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŽǀĞƌĚĞŬǁĂŶƚŝƚĂƚŝĞǀĞ
ŶŽƌŵĞŶĚŝĞŚĞƚŶŝĞƵǁĞĚĞĐƌĞĞƚŚĞŶŽƉůĞŐƚ͘tĞĨŽƌŵƵůĞƌĞŶŚŝĞƌŽŶĚĞƌĞĞŶĂĂŶƚĂůǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶĚŝĞ
ŵĞĞƌƚĞŐĞŵŽĞƚŬŽŵĞŶĂĂŶĚĞĞŝŐĞŶŚĞŝĚǀĂŶĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞĂůƐŽŶĚĞƌĚĞĞůǀĂŶĚĞďƌĞĚĞ
ũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌ͘


ĞĨŝŶŝƚŝĞĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞǀĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵĂƌƚŝŬĞůϭϭΑϭĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶŶĂĂƌĂŶĂůŽŐŝĞŵĞƚĚĞĚĞĨŝŶŝƚŝĞǀĂŶ
ĂŶĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƚǇƉĞƐ͘
KŵƚĞǁŽƌĚĞŶŐĞƐƵďƐŝĚŝĞĞƌĚĂůƐĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞǀĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŵŽĞƚĞĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐǀŽůŐĞŶĚĞ
ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĞƌǀƵůůĞŶ͗
ϭΣĚĞĂƌƚŝƐƚŝĞŬĞĐƌĞĂƚŝǀŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞũĞƵŐĚƐƚŝŵƵůĞƌĞŶ
ϮΣĚĞũĞƵŐĚĚĞƚĂĂůǀĂŶĚĞŬƵŶƐƚĞŶůĞƌĞŶďĞŐƌŝũƉĞŶĞŶŐĞďƌƵŝŬĞŶ

ŝƚŵŽĞƚǌŽǁĞůďůŝũŬĞŶƵŝƚŚĂĂƌĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͕ǌŽĂůƐŐĞĨŽƌŵƵůĞĞƌĚŝŶŚĂĂƌƐƚĂƚƵƚĞŶ͕ĂůƐƵŝƚŚĂĂƌ
ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ͘

tĞƐƵŐŐĞƌĞƌĞŶŽŵĚĞƵŶŝĨŽƌŵŝƚĞŝƚďŝŶŶĞŶŚĞƚĚĞĐƌĞĞƚƚĞǀĞƌŚŽŐĞŶĚŽŽƌĚĞĚĞĨŝŶŝƚŝĞǀĂŶ
ĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞǀĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶŶĂĂƌĂŶĂůŽŐŝĞŵĞƚĚŝĞǀĂŶĂŶĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƚǇƉĞƐ͘Ğ
ƚŽĞǀŽĞŐŝŶŐǀĂŶ͚ďůŝũŬĞŶƵŝƚ͛ŵĂĂŬƚŚĞƚŵŽŐĞůŝũŬŽŵĚĞƐƚĂƚƵƚĞŶǀŽůĚŽĞŶĚĞƌƵŝŵƚĞĨŽƌŵƵůĞƌĞŶ͘

DŽĚƵůĞƐĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞǀĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵĚĞŵŝŶŝŵĂůĞĚƵƵƌǀĂŶϮƵƵƌ͕ǀĞƌŵĞůĚŝŶŵŽĚƵůĞƐϭΣ͕ϮΣĞŶϯΣǀĂŶ
ĂƌƚŝŬĞůϭϭ͕ƚĞǀĞƌůĂŐĞŶŶĂĂƌϭƵƵƌ͘ŝĞĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐďĞŢŶǀůŽĞĚƚĚĞŝŵƉĂĐƚǀĂŶĚĞǌĞŵŽĚƵůĞŶŝĞƚ
ĂĂŶŐĞǌŝĞŶŚĞƚƚŽƚĂůĞĂĂŶƚĂůƚĞƌĞĂůŝƐĞƌĞŶƵƌĞŶŶŝĞƚǁŝũǌŝŐƚ͘

ĞŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶŝŶŵŽĚƵůĞϭΣ͕ϮΣĞŶϯΣǀĂŶĂƌƚŝŬĞůϭϭŵŽĞƚĞŶŵŝŶƐƚĞŶƐϮƵƵƌĚƵƌĞŶ͘ĞǌĞŶŽƌŵďĂƐĞĞƌƚ
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ǌŝĐŚŽƉĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞŵŽĚƵůĞƐďŝŶŶĞŶŚĞƚůĂŶĚĞůŝũŬĞũĞƵŐĚǁĞƌŬ͘DĂĂƌĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞǀĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ
ŽĨǀŽƌŵŝŶŐĞŶŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶŬĂŶǌĞĞƌŝŶƚĞŶƐŝĞĨǌŝũŶ͘ŽǀĞŶĚŝĞŶŝƐŚĞƚŶŝĞƚĂůƚŝũĚǌŝŶǀŽůŽĨƌĞůĞǀĂŶƚŽŵ
ŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶũŽŶŐĞƌĞŶǌŽůĂŶŐ͚ďĞǌŝŐ͛ƚĞŚŽƵĚĞŶ͘ĞŵŝŶŝŵƵŵŐƌĞŶƐǀĂŶϮƵƵƌƉĞƌďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĚƌĞŝŐƚ
ŝŶĚĞƉƌĂŬƚŝũŬǀŽŽƌĂůŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶũŽŶŐĞƌĞŶŵĞƚĞĞŶŬŽƌƚĞƌĞĂĂŶĚĂĐŚƚƐƐƉĂŶŶĞƵŝƚƚĞƐůƵŝƚĞŶ͕ǁĂƚĞĞŶ
ŽŶŐĞǁĞŶƐƚŶĞǀĞŶĞĨĨĞĐƚǌŽƵǌŝũŶ͘tĞĚĞŶŬĞŶĚĂŶĂĂŶĚĞďŝũǌŽŶĚĞƌĞĚŽĞůŐƌŽĞƉĞŶĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶŽĨ
ũŽŶŐĞƌĞŶŵĞƚĞĞŶĐŽŐŶŝƚŝĞǀĞŚĂŶĚŝĐĂƉ͘dŽƚƐůŽƚŝƐŚĞƚŶŝĞƚĞǀŝĚĞŶƚŽŵǀĂŶĐƵůƚƵƌĞůĞĐĞŶƚƌĂ͕ƐĐŚŽůĞŶ͕
Ğ͘Ă͘ĞĞŶƚŝũĚƐďĞƐƚĞĚŝŶŐǀĂŶϮƵƌĞŶƚĞǀƌĂŐĞŶ͘

hŝƚďƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶĂƌƚŝŬĞůϭϭΑϮĞŶΑϲ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵĂƌƚŝŬĞůϭϭΑϮĞŶΑϲĂůƐǀŽůŐƚĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶ͗
ͻΑϮĞŵŽĚƵůĞ͚ďĞŐĞůĞŝĚĞŶǀĂŶũŽŶŐĞƌĞŶŶĂĂƌĞĞŶĂƌƚŝƐƚŝĞŬƉƌŽĚƵĐƚ͛ŬĂŶŵĂǆŝŵƵŵĚƌŝĞŵĂĂů
ĞƌŬĞŶŶŝŶŐŬƌŝũŐĞŶ͘
ͻΑϲĞŶĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞǀĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĚŝĞĚĞŵŽĚƵůĞ͚ďĞŐĞůĞŝĚĞŶǀĂŶũŽŶŐĞƌĞŶŶĂĂƌĞĞŶĂƌƚŝƐƚŝĞŬ
ƉƌŽĚƵĐƚ͛ƌĞĂůŝƐĞĞƌƚ͕ǀŽĞƌƚŵŝŶŝŵĂĂůϯƚƌĂũĞĐƚĞŶŝŶĚĞǀƌŝũĞƚŝũĚƵŝƚŵĞƚƚĞůŬĞŶƐĞĞŶŵŝŶŝŵƵŵǀĂŶϮϬ
ƵƌĞŶ͘ĞĚĞĞůŶĞŵĞƌƐǌŝũŶƚƵƐƐĞŶϯĞŶϯϬũĂĂƌĞŶĚŽŽƌůŽƉĞŶŚĞƚŚĞůĞƚƌĂũĞĐƚ͘ůŬǀĂŶĚĞǌĞƚƌĂũĞĐƚĞŶ
ůĞŝĚƚǀŝĂŵŝŶƐƚĞŶƐϯĐŽŶƚĂĐƚŵŽŵĞŶƚĞŶŵĞƚĚĞďĞŐĞůĞŝĚĞƌƚŽƚĞĞŶĂƌƚŝƐƚŝĞŬƉƌŽĚƵĐƚ͕ŐĞŵĂĂŬƚĚŽŽƌĚĞ
ũŽŶŐĞƌĞŶ͕ŵĞƚĞĞŶƉƵďůŝĞŬƚŽŽŶŵŽŵĞŶƚ͘ĞďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐǀĂŶũŽŶŐĞƌĞŶŶĂĂƌĞĞŶĂƌƚŝƐƚŝĞŬƉƌŽĚƵĐƚ
ŵŽĞƚǌŽǁĞůƉĞĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞĂůƐĂƌƚŝƐƚŝĞŬĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶŚĞďďĞŶĞŶǀĞƌůŽƉĞŶǀŝĂĞĞŶŝŶƚĞƌĂĐƚŝĞĨƉƌŽĐĞƐ
ŽŶĚĞƌĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ͘^ƚĂŐĞƐĞŶŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶĞĞŶŽƉůĞŝĚŝŶŐǌŝũŶƵŝƚŐĞƐůŽƚĞŶ͘
ŶŬĞůƚƌĂũĞĐƚĞŶĚŝĞĂĨŐĞůŽƉĞŶǌŝũŶŝŶŚĞƚũĂĂƌǁĂĂƌŽǀĞƌǁŽƌĚƚŐĞƌĂƉƉŽƌƚĞĞƌĚ͕ŬŽŵĞŶŝŶĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐ
ǀŽŽƌŚĞƚďĞŚĂůĞŶǀĂŶĚĞǌĞŵŽĚƵůĞ͘

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐŵŽŐĞŶĚĞŵŽĚƵůĞ͚ďĞŐĞůĞŝĚĞŶǀĂŶũŽŶŐĞƌĞŶŶĂĂƌĞĞŶĂƌƚŝƐƚŝĞŬƉƌŽĚƵĐƚ͛ŵĂĂƌĞĞŶŵĂĂů
ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͘ĞǌĞŵŽĚƵůĞďĞŚŽŽƌƚĞĐŚƚĞƌƚŽƚĚĞŬĞƌŶǀĂŶĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞĞŶŝƐĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬ
ŽŶĚĞƌĚĞĞůǀĂŶŚĞƚďƌĞĚĞũĞƵŐĚǁĞƌŬ͘ĂĂƌŽŵƐƚĞůůĞŶǁĞǀŽŽƌŚĞƚĂĂŶƚĂůŬĞƌĞŶĚĂƚĚĞǌĞŵŽĚƵůĞ
ŝŶŐĞďƌĂĐŚƚŵĂŐǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌĞƌŬĞŶŶŝŶŐƚĞǀĞƌŚŽŐĞŶŶĂĂƌϯ͘
ĂĂƌŶĂĂƐƚǀƌĂŐĞŶǁĞŽŵĚĞůĞĞĨƚŝũĚƐŐƌĞŶǌĞŶďŝũĚĞǌĞŵŽĚƵůĞĂŶĂůŽŽŐƚĞŵĂŬĞŶĂĂŶĚĞƌĞƐƚǀĂŶŚĞƚ
ĚĞĐƌĞĞƚ͘


ϯ͘ϴƌƚŝŬĞůϭϱ

ĞĨŝŶŝƚŝĞƉŽůŝƚŝĞŬĞũŽŶŐĞƌĞŶďĞǁĞŐŝŶŐĞŶ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵĂƌƚŝŬĞůϭϱΑϭĂůƐǀŽůŐƚƚĞǁŝũǌŝŐĞŶ͗
KŵƚĞǁŽƌĚĞŶŐĞƐƵďƐŝĚŝĞĞƌĚĂůƐƉŽůŝƚŝĞŬĞũŽŶŐĞƌĞŶďĞǁĞŐŝŶŐŵŽĞƚĞĞŶďĞǁĞŐŝŶŐĚĞũĞƵŐĚ
ƐƚŝŵƵůĞƌĞŶŽŵĂĐƚŝĞĨďƵƌŐĞƌƐĐŚĂƉŽƉƚĞŶĞŵĞŶ͕ĞŶĚĞũĞƵŐĚƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌĞŶĞŶǀŽƌŵĞŶŵĞƚŚĞƚŽŽŐŽƉ
ŚĂĂƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞŝŶĚĞƉŽůŝƚŝĞŬĞďĞƐůƵŝƚǀŽƌŵŝŶŐ͕ŝŶĚĞǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶĞĞŶǁĞůďĞƉĂĂůĚĞƉŽůŝƚŝĞŬĞƉĂƌƚŝũĞŶ
ŝŶŚĞƚŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĚĞďĂƚ͘

ŝƚŵŽĞƚǌŽǁĞůďůŝũŬĞŶƵŝƚŚĂĂƌĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͕ǌŽĂůƐŐĞĨŽƌŵƵůĞĞƌĚŝŶŚĂĂƌƐƚĂƚƵƚĞŶ͕ĂůƐƵŝƚŚĂĂƌ
ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ͘

ĞĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐ͚ƉĞƌƐŽŶĞŶĚŝĞũŽŶŐĞƌǌŝũŶĚĂŶĞĞŶĞŶĚĞƌƚŝŐũĂĂƌ͛ĂĚǀŝƐĞƌĞŶǁĞƚĞǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶŝŶ
͚ƉĞƌƐŽŶĞŶƚŽƚĞŶŵĞƚϯϬũĂĂƌ͛͘

tĞƐƵŐŐĞƌĞƌĞŶŽŵĚĞƵŶŝĨŽƌŵŝƚĞŝƚďŝŶŶĞŶŚĞƚĚĞĐƌĞĞƚƚĞǀĞƌŚŽŐĞŶĚŽŽƌĚĞĚĞĨŝŶŝƚŝĞǀĂŶƉŽůŝƚŝĞŬĞ
ũŽŶŐĞƌĞŶďĞǁĞŐŝŶŐĞŶĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶĞŶŽŽŬĚĞĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐŽǀĞƌĚĞůĞĞĨƚŝũĚƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞƚĞǁŝũǌŝŐĞŶ
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ǌŽĚĂƚĚĞǌĞŝŶŚĞƚŚĞůĞĚĞĐƌĞĞƚƵŶŝĨŽƌŵŝƐ͘ĞƚŽĞǀŽĞŐŝŶŐǀĂŶ͚ďůŝũŬĞŶƵŝƚ͛ĂĂŶĚĞĚĞĨŝŶŝƚŝĞ͕ŵĂĂŬƚŚĞƚ
ŵŽŐĞůŝũŬŽŵĚĞƐƚĂƚƵƚĞŶǀŽůĚŽĞŶĚĞƌƵŝŵƚĞĨŽƌŵƵůĞƌĞŶ͘


ϯ͘ϵƌƚŝŬĞůϭϲ

WƌŽũĞĐƚƐƵďƐŝĚŝĞƐ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵ͗
ͻĚĞůĂĂƚƐƚĞĂůŝŶĞĂǀĂŶĂƌƚŝŬĞůϭϲΑϮƚĞǁŝũǌŝŐĞŶŝŶ͚ŶŬĞůƉƌŽũĞĐƚĞŶĚŝĞŝŶƐƉĞůĞŶŽƉŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶŽĨ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĞŝƚĞŶĚŝĞŶŝĞƚŽƉŐĞŶŽŵĞŶǁĞƌĚĞŶŝŶĚĞƐƵďƐŝĚŝĞŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶĚŝĞǀŽŽƌĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ
ĞĞŶďŝũǌŽŶĚĞƌŬĂƌĂŬƚĞƌŚĞďďĞŶ͕ŬŽŵĞŶŝŶĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐǀŽŽƌƐƵďƐŝĚŝģƌŝŶŐŽƉďĂƐŝƐǀĂŶĚĞǌĞƉĂƌĂŐƌĂĂĨ͖͛
ͻƚĞǁĞƌŬĞŶŵĞƚĠĠŶĞŶŬĞůĞŝŶĚŝĞŶĚĂƚƵŵǀŽŽƌĚĞĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞƉƌŽũĞĐƚƐƵďƐŝĚŝĞƐ͖
ͻĂĂŶĂƌƚŝŬĞůϭϲΑϰ͚ůůĞĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐĚŝĞŐĞƐƵďƐŝĚŝĞĞƌĚǁŽƌĚĞŶŽŶĚĞƌĚŝƚĚĞĐƌĞĞƚŬƵŶŶĞŶ
ŝŶƚĞŬĞŶĞŶŽƉĚĞǌĞƉƌŽũĞĐƚŽƉƌŽĞƉ͛͘ĂůƐĞǆƚƌĂǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞƚŽĞƚĞǀŽĞŐĞŶ͘

tĂƚďĞƚƌĞĨƚĚĞƉƌŽũĞĐƚƐƵďƐŝĚŝĞƐƐƚĞůůĞŶǁĞƚǁĞĞƉŽƐŝƚŝĞǀĞǀĞƌŶŝĞƵǁŝŶŐĞŶǀĂƐƚ͘dĞŶĞĞƌƐƚĞǌŝũŶĚĞ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůĞƉƌŽũĞĐƚƐƵďƐŝĚŝĞƐǀĂŶĂĨŶƵƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬĞƌ͘EŝĞƵǁĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŬƵŶŶĞŶŝŶŚŽƵĚĞůŝũŬ
ďƌĞĚĞƌĞŶƋƵĂƚĞƌŵŝũŶůĂŶŐĞƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞƌĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŬƵŶŶĞŶĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞǀĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ͕ŝŶ
ƚĞŐĞŶƐƚĞůůŝŶŐƚŽƚǀƌŽĞŐĞƌ͕ŝŶƚĞŬĞŶĞŶŽƉĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞƐƵďƐŝĚŝĞƐǀŽŽƌƉƌŽũĞĐƚĞŶŵĞƚĞĞŶĞĞŶŵĂůŝŐĞŶ
ďŝũǌŽŶĚĞƌŬĂƌĂŬƚĞƌ͘dŽĐŚŝƐĚĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚŶŝĞƚƚĞǀƌĞĚĞŶŽǀĞƌĚĞŚƵŝĚŝŐĞĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐŝŶ
ĂƌƚŝŬĞůϭϲΑϮ͚͗ĞŶŬĞůƉƌŽũĞĐƚĞŶĚŝĞŝŶƐƉĞůĞŶŽƉŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶŽĨŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĞŝƚĞŶĚŝĞŶŝĞƚŬŽŶĚĞŶ
ǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌǌŝĞŶďŝũŚĞƚŽƉƐƚĞůůĞŶǀĂŶĚĞďĞůĞŝĚƐŶŽƚĂĞŶĚŝĞǀŽŽƌĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞĞŶĞĞŶŵĂůŝŐĞŶ
ďŝũǌŽŶĚĞƌŬĂƌĂŬƚĞƌŚĞďďĞŶ͕ŬŽŵĞŶŝŶĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐǀŽŽƌƐƵďƐŝĚŝģƌŝŶŐ͛͘tĞǀŝŶĚĞŶĚĞǌĞŽŶĚƵŝĚĞůŝũŬĞŶ
ŝůůƵƐƚƌĞƌĞŶĚŝƚŵĞƚĞĞŶǀŽŽƌďĞĞůĚ͗ĚĞǀŝĞƌŝŶŐǀĂŶĞĞŶyͲũĂƌŝŐďĞƐƚĂĂŶŬĂŶǀŽŽƌǌŝĞŶǁŽƌĚĞŶďŝũŚĞƚ
ŽƉƐƚĞůůĞŶǀĂŶĚĞďĞůĞŝĚƐŶŽƚĂŵĂĂƌŝƐǁĞůĞĞŶĞĞŶŵĂůŝŐĨĞŝƚŵĞƚĞĞŶďŝũǌŽŶĚĞƌŬĂƌĂŬƚĞƌ͘,ĞƚŝƐǀŽŽƌ
ŽŶƐŶŝĞƚĚƵŝĚĞůŝũŬŽĨĚŝƚŽŶĚĞƌƉƌŽũĞĐƚƐƵďƐŝĚŝĞƐŬĂŶǀĂůůĞŶŽĨŶŝĞƚ͘ŽǀĞŶĚŝĞŶŝƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ
ǀĂŶƵŝƚĚĞĂĨĚĞůŝŶŐũĞƵŐĚŚŝĞƌŽǀĞƌǌĞĞƌĚƵďďĞůǌŝŶŶŝŐ͘ĂĂƌŽŵƐƚĞůůĞŶǁĞǀŽŽƌŽŵĚĞĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐ
͚ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶŽĨŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĞŝƚĞŶĚŝĞŶŝĞƚŬŽŶĚĞŶǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌǌŝĞŶďŝũŚĞƚŽƉƐƚĞůůĞŶǀĂŶĚĞ
ďĞůĞŝĚƐŶŽƚĂ͙͛ƚĞǀĞƌǀĂŶŐĞŶĚŽŽƌ͚ĚŝĞŶŝĞƚŽƉŐĞŶŽŵĞŶǁĞƌĚĞŶŝŶĚĞƐƵďƐŝĚŝĞŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ͛͘sĞƌĚĞƌ
ƉůĞŝƚĞŶǁĞŽŽŬǀŽŽƌĠĠŶĞŶŬĞůĞŝŶĚŝĞŶĚĂƚƵŵǀŽŽƌĚĞĂĂŶǀƌĂĂŐǀĂŶĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞƉƌŽũĞĐƚƐƵďƐŝĚŝĞƐ͘Ž
ŬƌŝũŐƚĚĞũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌǀŽŽƌĚĞĂĂŶǀĂŶŐǀĂŶŚĞƚƐƵďƐŝĚŝĞũĂĂƌĚƵŝĚĞůŝũŬŚĞŝĚŽǀĞƌŚĞƚďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞďƵĚŐĞƚ͘

ĞƚŽĞǀŽĞŐŝŶŐǀĂŶĚĞŽƉƌŽĞƉǀŽŽƌĚĞƐƵďƐŝĚŝĞƌŝŶŐǀĂŶǀĞƌŶŝĞƵǁĞŶĚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŝƐǀŽŽƌŽŶƐǀŽůůĞĚŝŐ
ŶŝĞƵǁĞŶŬǁĂŵŶŝĞƚĂĂŶďŽĚƚŝũĚĞŶƐĚĞďĞƐƉƌĞŬŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞƌĞĨůĞĐƚŝĞŐƌŽĞƉ͘tĞĞƌŬĞŶŶĞŶŚĞƚďĞůĂŶŐ
ǀĂŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŵĂĂƌƚŽĐŚƌŽĞƉƚĚĞǌĞƉƌŽũĞĐƚƐƵďƐŝĚŝĞŚĞĞůǁĂƚǀƌĂŐĞŶŽƉ͗tĞůŬĞŵŝĚĚĞůĞŶǌƵůůĞŶ
ŚŝĞƌĂĂŶŐĞŬŽƉƉĞůĚǁŽƌĚĞŶ͍tĞůŬĞĚŽĞůŐƌŽĞƉǁŽƌĚƚŚŝĞƌďĞŽŽŐĚ͍ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚǀŝŶĚƚĚĂƚ
ĚĞǌĞƉƌŽũĞĐƚŽƉƌŽĞƉǀŽŽƌůŽƉŝŐŐĞĞŶŐĂƌĂŶƚŝĞƐďŝĞĚƚĚĂƚĞƌĞĨĨĞĐƚŝĞĨďƵĚŐĞƚƚĞŶǀŽŽƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬǀĂŶƵŝƚ
ĚĞũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌŶĂĂƌĚĞůĞĞĨǁĞƌĞůĚǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶũŽŶŐĞƌĞŶǀƌŝũŐĞŵĂĂŬƚǌƵůůĞŶǁŽƌĚĞŶ͘tĞďůŝũǀĞŶ
ĚĂĂƌŽŵƉůĞŝƚĞŶǀŽŽƌĞĞŶŵŽĚƵůĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬďŝũǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞ͘sŽŽƌĚŝĞ
ŵŽĚƵůĞŬĂŶǀŽůŐĞŶƐŽŶƐǌĞůĨƐďĞƌŽĞƉŐĞĚĂĂŶǁŽƌĚĞŶŽƉĚĞĐƌŝƚĞƌŝĂǌŽĂůƐŐĞĨŽƌŵƵůĞĞƌĚŝŶĂƌƚŝŬĞůϭϲ
Αϰ͘


ϯ͘ϭϬƌƚŝŬĞůϭϳ

^ĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐǀĞƌďĂŶĚĞŶ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵĞĞŶĐŽƌƌĞĐƚĞĨŽƌŵƵůĞŽƉƚĞŶĞŵĞŶŝŶĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚĞŶďŝũ
ŚĞƚŶŝĞƵǁĞĚĞĐƌĞĞƚ͕ĚŝĞƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐǀĞƌďĂŶĚĞŶƚƵƐƐĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐǀĂƐƚůĞŐƚĞŶƐƚŝŵƵůĞĞƌƚ͘
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,ĞƚŶŝĞƵǁĞĚĞĐƌĞĞƚǀŽĞƌƚĞĞŶŵŽĚƵůĞƐǇƐƚĞĞŵŝŶǀŽŽƌĂůůĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƚǇƉĞƐ͘sƌŽĞŐĞƌǁĂƐĚĞ
ƌĞĂůŝƐĂƚŝĞǀĂŶŵŽĚƵůĞƐĂůůĞĞŶǀĂŶďĞůĂŶŐǀŽŽƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐďŝŶŶĞŶŚĞƚůĂŶĚĞůŝũŬĞũĞƵŐĚǁĞƌŬ͕ǀĂŶĂĨ
ŶƵŐĞůĚƚĚŝƚǀŽŽƌĂůůĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐďŝŶŶĞŶŚĞƚĚĞĐƌĞĞƚ͘tĞǀƌĞǌĞŶĚĂƚĚŝƚŶĞĨĂƐƚĞŐĞǀŽůŐĞŶŬĂŶ
ŚĞďďĞŶǀŽŽƌŵŽŐĞůŝũŬĞƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐǀĞƌďĂŶĚĞŶƚƵƐƐĞŶũĞƵŐĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ͘ŝũƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐǌĂů
ŝŵŵĞƌƐĂůƚŝũĚĚĞǀƌĂĂŐŽƉĚƵŝŬĞŶǁŝĞǁĞůŬĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ͕ƵƌĞŶŽĨĚĞĞůŶĞŵĞƌƐĂĂŶƚĂůůĞŶŵĂŐŝŶďƌĞŶŐĞŶ
ŽŵĞĞŶŵŽĚƵůĞƚĞƌĞĂůŝƐĞƌĞŶĞŶďŝũŐĞǀŽůŐǁŝĞĂůĚĂŶŶŝĞƚĞƌŬĞŶĚǁŽƌĚƚ͘KŵĚĂƚĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞŐƌŽƚĞŶĚĞĞůƐƚĞŶĚŝĞŶƐƚĞǀĂŶĂŶĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐǁĞƌŬĞŶ͕ŬƵŶŶĞŶǌŝũŚŝĞƌĚĞ
ĚƵƉĞǀĂŶǁŽƌĚĞŶ͘,ĞƚŬĂŶƚŽĐŚŶŝĞƚĚĞďĞĚŽĞůŝŶŐǌŝũŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐǀĞƌďĂŶĚĞŶŵĞƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ
ďŝŶŶĞŶĚĞũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌĂĨƚĞƐƚƌĂĨĨĞŶƚĞŶǀŽŽƌĚĞůĞǀĂŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐǀĞƌďĂŶĚĞŶŵĞƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ
ďƵŝƚĞŶĚĞƐĞĐƚŽƌ͍/ŶƚĞŐĞŶĚĞĞů͕ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƚƵƐƐĞŶũĞƵŐĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐŵŽĞƚĂĂŶŐĞŵŽĞĚŝŐĚĞŶ
ĞƌŬĞŶĚǁŽƌĚĞŶ͘hŝƚǁŝƐƐĞůŝŶŐǀĂŶĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶ͕ŬĞŶŶŝƐĞŶĞǆƉĞƌƚŝƐĞŬŽŵƚĚĞďƌĞĚĞũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌĞŶďŝũ
ƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶũŽŶŐĞƌĞŶƚĞŶŐŽĞĚĞ͘

ŝũŬŽŵĞŶĚĞďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐƐĐƌŝƚĞƌŝĂ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĂĚǀŝƐĞĞƌƚŽŵŝŶĚĞůĂĂƚƐƚĞĂůŝŶĞĂǀĂŶĂƌƚŝŬĞůϭϳΑϮŚĞƚĐŝũĨĞƌϲƚĞǁŝũǌŝŐĞŶŝŶϭϮ͘

ĞsůĂĂŵƐĞZĞŐĞƌŝŶŐŵĂŐďŝũŬŽŵĞŶĚĞďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐƐĐƌŝƚĞƌŝĂďĞƉĂůĞŶƚĞƌĂĂŶǀƵůůŝŶŐǀĂŶĚĞĐƌŝƚĞƌŝĂ
ŽƉŐĞƐŽŵĚŝŶŚĞƚĚĞĐƌĞĞƚ͘KŵĞĞŶďĞůĞŝĚƐƉůĂŶŶŝŶŐƐƚƌĂũĞĐƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞĨĞŶŬǁĂůŝƚĂƚŝĞĨƚĞŬƵŶŶĞŶ
ĚŽŽƌůŽƉĞŶ͕ŵŽĞƚĞŶĞǀĞŶƚƵĞůĞďŝũŬŽŵĞŶĚĞĐƌŝƚĞƌŝĂƵŝƚĞƌůŝũŬϭϮŵĂĂŶĚĞŶǀŽŽƌĚĞƵŝƚĞƌƐƚĞ
ŝŶĚŝĞŶĚĂƚƵŵǀĂŶĚĞďĞůĞŝĚƐŶŽƚĂďĞŬĞŶĚǌŝũŶ͘ĞŶƉĞƌŝŽĚĞǀĂŶϲŵĂĂŶĚĞŶǀŽůƐƚĂĂƚĂůůĞĞŶŽŵŶŽŐ
ŬůĞŝŶĞǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶĚŽŽƌƚĞǀŽĞƌĞŶ͘


ϯ͘ϭϭƌƚŝŬĞůϭϵ

KǀĞƌŐĂŶŐƐƉĞƌŝŽĚĞ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚǀƌĂĂŐƚŽŵĨůĞǆŝďĞůŽŵƚĞƐƉƌŝŶŐĞŶďŝũĚĞďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐǀĂŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐƚŝũĚĞŶƐ
ĚĞŽǀĞƌŐĂŶŐƐƉĞƌŝŽĚĞƚƵƐƐĞŶŚĞƚŚƵŝĚŝŐĞĞŶŚĞƚŶŝĞƵǁĞĚĞĐƌĞĞƚ͘

ĞŶŶŝĞƵǁĚĞĐƌĞĞƚďƌĞŶŐƚĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐĞŶǀĂŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐŵĞƚǌŝĐŚŵĞĞ͘ŽǁĞůǀŽŽƌǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞĂůƐǀŽŽƌĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞǀĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐŝƐŚĞƚĚĞĞĞƌƐƚĞŬĞĞƌĚĂƚǌĞŵĞƚ
ĞĞŶŵŽĚƵůĞƐǇƐƚĞĞŵǌƵůůĞŶǁĞƌŬĞŶ͘ĞsůĂĂŵƐĞŽǀĞƌŚĞŝĚǀĞƌǁĂĐŚƚǀĂŶŚĞŶĚĂƚǌĞǌŝĐŚŝŶŚƵŶ
ůŽƉĞŶĚĞďĞůĞŝĚƐƉĞƌŝŽĚĞĂů͚ŽŵƐĐŚŽůĞŶ͛ŶĂĂƌĚĞŶŽƌŵĞŶǀĂŶŚĞƚŶŝĞƵǁĞĚĞĐƌĞĞƚ͘/ŶƌĞĂůŝƚĞŝƚďĞƚĞŬĞŶƚ
ĚŝƚĚĂƚĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶƵŝƚĚĞƐƵďƐŝĚŝĞŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚǀĞƌǀĂŶŐĞŶǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌĂŶĚĞƌĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶŝŶ
ĨƵŶĐƚŝĞǀĂŶŚĞƚŶŝĞƵǁĞŵŽĚƵůĞƐǇƐƚĞĞŵ͘tĞǀƌĂŐĞŶĚĂƚĚĞsůĂĂŵƐĞKǀĞƌŚĞŝĚďŝũĚŝƚ
ŽŵƐĐŚĂŬĞůŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶĚĞŶŐĞŵĂƚŝŐĚŽƉƚƌĞĞĚƚƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶũĞƵŐĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ͘


ϯ͘ϭϮ^ƵŐŐĞƐƚŝĞƐǀŽŽƌĚĞ;ŶĂďŝũĞͿƚŽĞŬŽŵƐƚ

ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚĚŽĞƚǀŽůŐĞŶĚĞƐƵŐŐĞƐƚŝĞƐǀŽŽƌĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚ͗
ͻŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶĞĞŶŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌĂĂůďĞůĞŝĚƐŬĂĚĞƌ͕ĂůĚĂŶŶŝĞƚďŝŶŶĞŶŚĞƚĚĞĐƌĞĞƚsůĂĂŵƐũĞƵŐĚͲĞŶ
ŬŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚĞŶďĞůĞŝĚ͕ǁĂĂƌďŝŶŶĞŶũĞƵŐĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐŽŽŬŽƉĂŶĚĞƌĞďĞůĞŝĚƐĚŽŵĞŝŶĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů
ĂĐƚŝĞĨŬƵŶŶĞŶǌŝũŶ͖
ͻŽƉƐƚĂƌƚĞŶǀĂŶĞĞŶƚƌĂũĞĐƚŽŵŚĞƚsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚďĞůĞŝĚĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶĂĂŶĚĞŐĞǀŽůŐĞŶǀĂŶĚĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƐƚĂĂƚƐŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ͖
ͻŽƉƐƚĂƌƚĞŶǀĂŶĞĞŶƚƌĂũĞĐƚĞŶƚĂĂŬǀĞƌĚĞůŝŶŐƚĞƌǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶĚĞŶŝĞƵǁĞĂĂŶŬŽŵĞŶĚĞůŽŬĂůĞ
ƉůĂŶŶŝŶŐƐƉĞƌŝŽĚĞ
ͻĚŽŽƌƐƚĂƌƚǀĂŶĚĞƌĞĨůĞĐƚŝĞŐƌŽĞƉĞŶĂĐƚŝĞǀĞďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚŝŶĚĞŽƉŵĂĂŬǀĂŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚĞŶ͘
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ĞŶŽƉůŽƐƐŝŶŐǀŽŽƌŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌĂĂůǁĞƌŬĞŶ

:ĞƵŐĚďĞůĞŝĚŝƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂĂůďĞůĞŝĚĞŶǀĞƌƚƌĞŬƚĚƵƐďĞƐƚǀĂŶƵŝƚĞĞŶĐƌŽƐƐƐĞĐƚŽƌĂůĞŝŶǀĂůƐŚŽĞŬ͘,ĞĞůǁĂƚ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐƵŝƚŚĞƚũĞƵŐĚǁĞƌŬƐƉĞůĞŶĚĂĂƌŽƉŝŶ͘ĞǀĞƌƚƌĞŬŬĞŶǀĂŶƵŝƚĚĞůĞĞĨǁĞƌĞůĚǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶ
ũŽŶŐĞƌĞŶĞŶŶĞƚĚĂĂƌĚŽŽƌŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶǌĞƐŶĞůĚĞŐƌĞŶƐŵĞƚĂŶĚĞƌĞďĞůĞŝĚƐĚŽŵĞŝŶĞŶĂůƐǁĞůǌŝũŶ͕
ĂƌďĞŝĚ͕ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͙ĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚƐƚĞůƚǀĂƐƚĚĂƚŚĞƚŶŝĞƵǁĞĚĞĐƌĞĞƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐŶŽŐĂůƚŝũĚ
ǁĞŝŶŝŐŽĨŐĞĞŶŬĂŶƐĞŶĞŶƐƚŝŵƵůĂŶƐĞŶďŝĞĚƚŽŵŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌĂĂůƚĞǁĞƌŬĞŶ͘tĞĚƌŝŶŐĞŶĚĂĂƌŽŵĂĂŶ
ŽƉĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶĞĞŶŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌĂĂůďĞůĞŝĚƐŬĂĚĞƌ͕ĂůĚĂŶŶŝĞƚďŝŶŶĞŶŚĞƚĚĞĐƌĞĞƚsůĂĂŵƐ
ũĞƵŐĚͲĞŶŬŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚĞŶďĞůĞŝĚ͕ǌŽĚĂƚũĞƵŐĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐŽŽŬŽƉĂŶĚĞƌĞďĞůĞŝĚƐĚŽŵĞŝŶĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů
ĂĐƚŝĞĨŬƵŶŶĞŶǌŝũŶ͘

ĞŐĞǀŽůŐĞŶǀĂŶĚĞŝŶƚĞƌŶĞƐƚĂĂƚƐŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ

DŽŵĞŶƚĞĞůŝƐŚĞƚƉƌŽĐĞƐǀĂŶĚĞŝŶƚĞƌŶĞƐƚĂĂƚƐŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐǀŽůŽƉĂĂŶĚĞŐĂŶŐ͘ŝƚŚĞĞĨƚǀŽŽƌŚĞƚ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞũĞƵŐĚďĞůĞŝĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚŝĞƐĚŝĞǁĞŶƵŶŽŐŶŝĞƚŬƵŶŶĞŶŝŶƐĐŚĂƚƚĞŶ͘,ĞƚsůĂĂŵƐĞ
ũĞƵŐĚďĞůĞŝĚǌĂůǌŝĐŚƚĞŶŐĞƉĂƐƚĞƚŝũĚĞŵŽĞƚĞŶĂĨƐƚĞŵŵĞŶŽƉŚĞƚǁŝũǌŝŐŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐĞŶĚĞĞǀŽůƵƚŝĞƐ
ƌŽŶĚŚĞƚƌĞŐŝŽŶĂůĞũĞƵŐĚďĞůĞŝĚ͘ĂĂƌŽŵǀƌĂĂŐƚĚĞsůĂĂŵƐĞ:ĞƵŐĚƌĂĂĚŽŵŽŶŵŝĚĚĞůůŝũŬŶĂǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶ
ŝŶŚĞƚůŽŬĂůĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞũĞƵŐĚďĞůĞŝĚĞĞŶƚƌĂũĞĐƚƚĞƐƚĂƌƚĞŶŽŵŚĞƚĚĞĐƌĞĞƚsůĂĂŵƐũĞƵŐĚďĞůĞŝĚĂĂŶƚĞ
ƉĂƐƐĞŶ͘

ĞŐĞǀŽůŐĞŶǀĂŶĚĞůŽŬĂůĞƉůĂŶůĂƐƚǀĞƌŵŝŶĚĞƌŝŶŐ

KŽŬĚĞĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐĞŶĂĂŶŚĞƚĚĞĐƌĞĞƚŚŽƵĚĞŶĚĞĚĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐĞŶĚĞƐƚŝŵƵůĞƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬ͕ŝŶƚĞƌŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞŶƉƌŽǀŝŶĐŝĂĂůũĞƵŐĚͲĞŶũĞƵŐĚǁĞƌŬďĞůĞŝĚǌŝũŶǀŽůŽƉĂĂŶĚĞŐĂŶŐ
Ŷ͘Ă͘ǀ͘ĚĞƉůĂŶůĂƐƚĞŶǀĞƌŵŝŶĚĞƌŝŶŐǀŽŽƌůŽŬĂůĞďĞƐƚƵƌĞŶ͘ĞsůĂĂŵƐĞŽǀĞƌŚĞŝĚǌĂůŽŽŬƐĂŵĞŶŵĞƚŚĞƚ
sůĂĂŵƐĞǁĞƌŬǀĞůĚĨůĂŶŬĞƌĞŶĚĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶŵŽĞƚĞŶǀŽŽƌǌŝĞŶŽŵŚĞƚůŽŬĂĂůũĞƵŐĚďĞůĞŝĚŝŶĂůǌŝũŶ
ĨĂĐĞƚƚĞŶƚĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ͘tĞĂĚǀŝƐĞƌĞŶŽŵŚŝĞƌǀŽŽƌĞĞŶƚƌĂũĞĐƚĞŶƚĂĂŬǀĞƌĚĞůŝŶŐƚĞƐƚĂƌƚĞŶƚĞƌ
ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶĚĞŶŝĞƵǁĞĂĂŶŬŽŵĞŶĚĞůŽŬĂůĞƉůĂŶŶŝŶŐƐƉĞƌŝŽĚĞ͘

ŽŽƌƐƚĂƌƚƌĞĨůĞĐƚŝĞŐƌŽĞƉ

,ĞƚƉƌŽĐĞƐǀĂŶĚĞĚĞĐƌĞĞƚƐǁŝũǌŝŐŝŶŐƐƚŽƉƚŶĂƚƵƵƌůŝũŬŶŝĞƚďŝũĞĞŶŐĞǁŝũǌŝŐĚĚĞĐƌĞĞƚ͘Ğ
ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚĞŶŵŽĞƚĞŶŶŽŐŽƉŐĞŵĂĂŬƚǁŽƌĚĞŶ͘ĞƌĞĨůĞĐƚŝĞŐƌŽĞƉƐƚĞůĚĞĂůǀŽŽƌŽŵŽŽŬĚĞǌĞ
ĨĂƐĞƐĂŵĞŶĂĂŶƚĞƉĂŬŬĞŶ͘ĂĂƌŽŵǀƌĂŐĞŶǁĞŶŽŐŵĂĂůƐĞǆƉůŝĐŝĞƚĚĂƚĚĞƌĞĨůĞĐƚŝĞŐƌŽĞƉďůŝũĨƚ
ƐĂŵĞŶŬŽŵĞŶĞŶŽƉŶŝĞƵǁĞĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬĞŽƉĚƌĂĐŚƚŬƌŝũŐƚďŝũĚĞŽƉŵĂĂŬǀĂŶĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚĞŶ͘
tĞŚŽƉĞŶĚĂƚĚĞƌĞĨůĞĐƚŝĞŐƌŽĞƉŽƉŶŝĞƵǁĞĞŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝĞĨƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐŬĂŶĂĨůĞŐŐĞŶĞŶ
ĞŶŐĂŐĞƌĞŶŽŶƐŚŝĞƌŐƌĂĂŐǀŽŽƌ͘tĞŐĞǀĞŶĚĞƌĞĨůĞĐƚŝĞŐƌŽĞƉŶƵĂůĞĞŶĂĂŶƚĂůĂĂŶĚĂĐŚƚƐƉƵŶƚĞŶŵĞĞ͘

,ĞƚůŝũŬƚŽŶƐŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬĚĂƚĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬĞďĞƉĂůŝŶŐĞŶŽƉŶĞŵĞŶŽǀĞƌĚĞ
ůĞŝĚƌĂĂĚďŝũĚĞŽƉŵĂĂŬǀĂŶĚĞďĞůĞŝĚƐŶŽƚĂĞŶĚĞĐƌŝƚĞƌŝĂǁĂĂƌŽƉĚĞďĞůĞŝĚƐŶŽƚĂďĞŽŽƌĚĞĞůĚǁŽƌĚƚ͘
tĞƉůĞŝƚĞŶǀŽŽƌĚƵŝĚĞůŝũŬŚĞŝĚĞŶĂĚǀŝƐĞƌĞŶŽŵǁĂĂƌŶŽĚŝŐƚĞǁĞƌŬĞŶŵĞƚĐŽŶĐƌĞƚĞ
ƉƌĂŬƚŝũŬǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶ;ĐĂƐĞƐͿŽŵŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞŵŝŶŝƐƚĞƌ͕ĚĞĂĚǀŝĞƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞ͕ĚĞ
ĂĨĚĞůŝŶŐũĞƵŐĚĞŶĚĞũĞƵŐĚƐĞĐƚŽƌƚĞǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘tĞǌŝũŶŽǀĞƌƚƵŝŐĚĚĂƚĞĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬĞ͚ǀĞƌƚĂůŝŶŐ͛ǀĂŶ
ĚŝƚĚĞĐƌĞĞƚĞĞŶŐƌŽŽƚĂĂŶƚĂůŵŽŐĞůŝũŬĞŵŝƐǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶŝŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚŬĂŶǀĞƌŵŝũĚĞŶ͘

tĂƚĚĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐďĞƚƌĞĨƚƐƵŐŐĞƌĞƌĞŶǁĞŽŵŽƉǌŝũŶŵŝŶƐƚƚĞǁĞƌŬĞŶŵĞƚ
ĂƉĂƌƚĞĂůůŽĐĂƚŝĞǀŽŽƌĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞůĞƐƵďƐŝĚŝĞƐǀĂŶĂůůĞũĞƵŐĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ͕ĞĞŶĂůůŽĐĂƚŝĞǀŽŽƌĚĞ
sůĂĂŵƐĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͕ĞĞŶĂůůŽĐĂƚŝĞǀŽŽƌĚĞƉŽůŝƚŝĞŬĞũŽŶŐĞƌĞŶďĞǁĞŐŝŶŐĞŶĞŶĞĞŶĂůůŽĐĂƚŝĞǀŽŽƌĚĞ
ƉƌŽũĞĐƚƐƵďƐŝĚŝĞƐ͘ŽďůŝũǀĞŶĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞůĞƐƵďƐŝĚŝĞƐĚƵŝĚĞůŝũŬŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶǀĂŶĚĞƉƌŽũĞĐƚƐƵďƐŝĚŝĞƐ
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ĞŶďĞƐĐŚŝŬŬĞŶĂůůĞũĞƵŐĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐŽǀĞƌĚĞǌĞůĨĚĞǀŽŽƌͲĞŶŶĂĚĞůĞŶ;Ž͘Ă͘ŝŶĚĞǆĞƌŝŶŐ͕
ďĞƐƉĂƌŝŶŐƐŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ͕͙Ϳ

,ĞƚŶŝĞƵǁĞĚĞĐƌĞĞƚǌĂůƐŽǁŝĞƐŽĞĞŶĂĂŶƚĂůŝŶŐƌŝũƉĞŶĚĞǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶŵĞƚǌŝĐŚŵĞĞďƌĞŶŐĞŶ͘KƉĞĞŶ
ĚĞĞůǀĂŶĚŝĞǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶŚĞďďĞŶǁĞŶƵĂůĞĞŶǌŝĐŚƚ͕ŵĂĂƌĚĞŬĂŶƐŝƐŐƌŽŽƚĚĂƚĞƌŽŽŬŽŶǀŽŽƌǌŝĞŶĞ
ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶŽƉĚƵŝŬĞŶ͘ĂĂƌŽŵƐƚĞůůĞŶǁĞǀŽŽƌŚĞƚŶŝĞƵǁĞĚĞĐƌĞĞƚƚŝũĚŝŐƚĞĞǀĂůƵĞƌĞŶ͘,ŝĞƌǌŝĞŶ
ǁĞŽƉŶŝĞƵǁĞĞŶƚĂĂŬǁĞŐŐĞůĞŐĚǀŽŽƌĚĞƌĞĨůĞĐƚŝĞŐƌŽĞƉ͘ŝĞŵŽĞƚƌĞŐĞůŵĂƚŝŐďŝũĞĞŶŬŽŵĞŶŽŵ
ĞĨĨĞĐƚĞŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚŽƉƚĞůŝũƐƚĞŶĞŶŝŶĚŝĞŶŶŽĚŝŐĂĂŶƚĞƉĂŬŬĞŶ͘
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